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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

  احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا

  وبعد،

  :مقدمة
املاضـي إىل  ) فربايـر (حتّولت االحتجاجات السلمية يف ليبيا منتصف شـباط  

. مواجهات دموية بني النظام والثوار، على عدة جبهات ما بني الشرق والغـرب 
، حيث أقّر األول عقوبات 19732و 19701ورغم صدور القرارين الدوليني رقم 

الطريان فـوق ليبيـا ومحايـة    دبلوماسية ومالية على النظام، وشّرع الثاين حظر 
املدنيني بكل الوسائل الالزمة، إال أن ميزان القوى ظلّ مائالً نسبياً إىل جانـب  
نظام القذايف، رغم الضربات اجلوية الفرنسية واألمريكية والربيطانية يف البداية، مث 
الضربات األطلسية، واليت أزاحت سالح الطريان اللييب عن املعركة، وحّدت من 

وهذا املََيالن يف كفة املعـارك  . املدرعات، وأعاقت اإلمدادات اللوجيستية سالح
على حدود الشرق اخلاضع للثوار، قابله اشتعال بؤر ثائرة يف قلب املنطقة الغربية، 
يف مصراته شرقي طرابلس، ويف الزنتان وما حوهلا يف منطقة اجلبل الغريب جنويب 

رة على الزاوية، فالزوارة باجتاه احلـدود  العاصمة، بعدما متكن القذايف من السيط
التونسية غرباً، ما جعل املوقف العام أقرب إىل التوازن القلق، مع ترّدد القـوى  
الغربية يف مّد الثوار باألسلحة املالئمة للدفاع عن النفس وإهناء النظام، بل جرى 

ة نظرية بينهم ملنع توريد السالح إليهم يف مساوا 1970التذّرع ابتداًء بنص القرار 
وبني النظام، رغم أن القذايف واصل استرياد املقاتلني واألسلحة احلديثة عن طريق 

                                                 
  -1 http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/245/58/PDF/N1124558.pdf?OpenElement 

2  - http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/268/39/PDF/N1126839.pdf?OpenElement 
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الدول اجملاورة املتعاونة معه ال سيما اجلزائر، يف حني وصلت بعض اإلمـدادات  
كما متّسَك حلف مشايل األطلسي بالتطبيق احلـريف  . العسكرية احملدودة إىل الثوار

ال يسمح بأكثر من محاية املدنيني، مع حماولة إهناء الصراع ، والذي 1973للقرار 
بتسوية سياسية معينة، وأعلن القادة العسكريون األمريكيون أكثر من مرة عـن  
عدم إمكانية احلسم العسكري يف الظروف املشار إليها، والـيت هـي يف جـزء    

املعارك  أساسي منها، نتيجة التدخل الغريب نفسه والقيود اليت فرضها على ساحة
وال يعين هذا، أن القوى الكربى تريد بقاء القـذايف بعـد   . بطرفيها املتصارعْين

الثورة الشعبية حاكماً قسرياً لليبيا، كما قد ال يعين بالقَْدر نفسه تأييدها للمجلس 
االنتقايل كي يطيح عسكرياً بالقذايف ويفرض سلطانه بالقوة على كـل ليبيـا،   

ني املؤيدين للقذايف يف مدن واقعة يف الوسط والغـرب  وذلك بذريعة محاية املدني
وإذا كان احللفاء قد وضعوا خطاً أمحر مباشراً أمام قـوات القـذايف   . واجلنوب

املندفعة حنو الشرق، كما منعوا عن الثوار األسلحة اهلجومية املناسـبة إلحلـاق   
لعسكرية مبا اهلزمية بالقذايف، واقتصرت الضربات اجلوية األطلسية على األهداف ا

يضعف القدرة اهلجومية للنظام، فإن اهنياره قد حيدث فجأة، بانشقاق كبري داخل 
  .نواته القيادية، أو خروج منطقة حيوية عن سيطرته، أو موت القذايف أو هروبه

لكن، حىت مع اختفاء القذايف وأبنائه عن املشهد السياسـي العـام، بتسـوية أو    
ايف واليت بدأ النقاش حوهلا مبكراً، تـثري خمـاوف   بدوهنا، فإن مرحلة ما بعد القذ

على خمتلف املستويات يف الداخل واخلارج، منها ما يتعلق هبوية النظام البـديل  
ومكّوناته السياسية وتوجهاته االستراتيجية، ومنها مرتبط بتوّزع مراكز القـوى  

 اجمللس الذي اليت تتنافس داخل اجمللس الوطين االنتقايل، وحقيقة الرتاع اخلفي بني
يّدعي لنفسه متثيل كل الشعب اللييب حصراً، وفئات أخرى مستقلة عنه ومعارِضة 
. للنظام يف آن، كما مصري القوى القبلية اليت ساندت القذايف ومل تنضم إىل الثورة
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مث إن الشكوك تراود اخلرباء يف إمكانية حكم ليبيا بعد القذايف كما كان عليـه  
ستمر ألكثر من أربعة عقود، أي علـى طريقـة املركـز    احلال يف عهده الذي ا

املتحكّم واألطراف املهّمشة، يف الشرق خاصة، بعد انقالب املعادلـة، وتـويل   
الشرق إطالق شرارة حترير بقية ليبيا من حكم الطغيان، مع احتماالت قيام دولة 

ة ضعيفة بعد تدمري معظم إمكانياهتا يف احلرب الشرسة، وهذه الدولـة الناشـئ  
والقائمة على حبر من الدماء، مع تورط فئات موالية للقذايف يف عمليات القتـل  
واالغتصاب بتحريض منه، هو ما جيعل إعادة اللحمة يف بلد تسـوده الـروابط   
القبلية، مسألة صعبة حيث من املمكن أن متتد اآلثار السلبية ملدى غري معلوم، مع 

ربية الداعمة للثوار، قد أخـذت  عدم إغفال مسألة حساسة، وهي أن القوى الغ
عهوداً من قادة اجمللس االنتقايل، ليس فقط بالتربؤ مسـبقاً مـن التشـكيالت    
اجلهادية، بل بالتزام معايري مكافحة اإلرهاب بعد اخلالص من القـذايف، وهـذه   
ستكون من أبرز املعضالت اليت ستواجه احلكام اجلدد يف اليوم التـايل لسـقوط   

زم هؤالء مبنهج مستقل عن التأثري الغريب املتزايد بسبب ظـروف  النظام، ما مل يلت
أما العامل األبرز الذي قد حيكم املرحلة املقبلة، فهو الواقع اجلغرايف لليبيا . احلرب

قيام ثنائية إقليمْي برقة وطرابلس،  -وطيلة قرون طويلة  -الذي أتاح يف املاضي 
ى هذا األساس، نشأت ليبيا احلديثـة  وعل. مع بروز إقليم فزان يف اجلنوب أحياناً

والعامـل  . بعد االستقالل كدولة احتادية فدرالية قبل التوّحد يف دولة مركزيـة 
اجلغرايف إىل جانب العوامل األخرى املشار إليها، قد جيعل ليبيا ما بعد القـذايف،  
أمام احتمال جّدي لالنقسام السياسي ليس بالضرورة وفق الشكل السـابق، أو  

دولة هشة تتعّدد فيها مراكز القوى السياسية واجلغرافية، كمرحلة انتقاليـة  لقيام 
بل إن ما ميكن فهمه من مبادرات السـالم املتعـددة، والعمليـات    . على األقل

األطلسية اليت ترّسخ معادلة توازنية بني الطرفني، بدالً من حسم الصراع بسرعة، 
النظام القائم يف طرابلس أو بنيته  أهنا تلتقي على دعم تسوية سياسية رضائية، بني
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األساسية من روافد قبلية، وبني ما ميثله اجمللس الوطين االنتقايل يف بنغازي، بعـد  
إقرار موازين القوى بني الطرفني وتثبيتها على خط وقف إطالق النار، لتكـون  

، بني الشرق والغرب وتوابعهمـا،  3ليبيا بعد احلرب أشبه بفدرالية أو كونفدرالية
مع إجياد ممرات آمنة إىل املدن احملاصرة يف الغرب، مبا يشبه سيناريو احلـرب يف  

، والذي أقـام الفدراليـة   1995البوسنة واهلرسك، قبل إقرار اتفاق دايتون عام 
  .  احلالية يف البوسنة، حبكومة مركزية ضعيفة نسبياً

النظام يف الغـرب  فهل تؤدي التدخالت األجنبية املتضاربة املصاحل إىل إبقاء بنية 
اللييب بشكلٍ ما، ضمن تسويٍة سياسيٍة ما؟ وهل تنقسم ليبيا جمدداً إىل إقلـيمني  
متنافسني أو أكثر بالنظر إىل جغرافيتها السياسية املشتتة؟ وما هي اآلثار املفترضة 

  إذا أصبحت ليبيا ساحة مفتوحة للفوضى مع اهنيار بنية السلطة متاماً؟

التساؤالت اليت قد تكـون مؤشـراً علـى بعـض      من أجل اإلجابة عن هذه
االحتماالت األكثر بروزاً للصراع الدائر، سيقوم هذا البحث بقـراءة معمقـة   
للعوامل األساسية اليت تصنع احلدث اللييب ومساراته بطريقة أو بأخرى، كما اليت 
ُتملي مواقف بعض الدول املؤثرة يف ليبيا راهناً، والـيت سـتكون مبجموعهـا،    

فاعل بعضها مع بعض، من أهم أسباب تشكّل املشهد النهائي يف هذا االجتـاه  املت
أو ذاك، واملقصود هبا املعطيات اجلغرافية املميزة لليبيا، واليت كـان هلـا الـدور    
احلاسم عرب التاريخ قدِميه وحديِثه، وكذلك حزمة املصاحل االسـتراتيجية الـيت   

زاء األزمة الليبية، مع إفـراد مسـاحة   تتحكّم مبواقف القوى اإلقليمية والدولية إ
وافرة ملوقفني نافرين، األول لفرنسا اليت تولّت العبء الرئيسي يف تبين قضية ثوار 
بنغازي، والثاين لتركيا، اليت خالفت التوقعات برفضها االحنياز إىل الثوار، كمـا  

                                                 
ة         -3 ة اإلداري عًا من الالمرآزي ر توس ا هو أآث النظام الفدرالي ُيعنى بتوزيع السلطات بين المرآز والمقاطعات بم

تقلة،    ين دول مس دون الوصول إلى االستقالل القانوني للواليات، أما النظام الكونفدرالي فهو رابطة قانونية تجمع ب
  :للمزيد. حيث يكون المرآز أآثر ضعفًا بكثير

http://ejabat.google.com/ejabat/thread?tid=2288334ad3e20daf 
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رفضها تدخل القوى الكربى سواء مع حلف األطلسي أو من دونه، من أجـل  
وعليه، ينقسم البحث إىل مقدمة، وفصل أول يتناول اجلغرافيـا  . ط القذايفإسقا

السياسية لليبيا وخصائصها السكانية واالقتصادية، وفصل ثـاٍن عـن املوقـف    
الفرنسي ودوافعه األيديولوجية واالستراتيجية، وفصل ثالث عن أبعاد املوقـف  

صل رابع عن احتماالت التركي إزاء األزمة الليبية من وجهة نظر جيوسياسية، وف
  .الصراع على ضوء املعطيات الثابتة واملتغرية

  شخصية ليبيا :الفصل األول
يعّرف العامل اجلغرايف املصري مجال محدان اجلغرافيا السياسية أو اجليوبوليتيكـا،  

العلم الذي يضع الدولة يف إطارهـا الطبيعـي   "وعالقتها بكيان أي دولة، بأهنا 
أصوهلا اجلغرافية الدائمة الوثيقة، مبا حيقّق أساسها الطبيعـي،  الباقي، ويرّدها إىل 

ويرصد الثوابت واملتغريات على أطول مدى ممكن، يف توجهها وعالقاهتا، مث حيّدد 
ُنقَط الضعف الكامنة أو الظاهرة يف وجودها السياسي وموقعها يف عامل السياسة، 

اً، العلم الذي يدرس املعطيات الثابتة فهي إذ. 4"وَوقْعها عليه حملياً وإقليمياً ودولياً
يف كيان أي دولة، وتأثرياهتا على املعطيات املتغرية، مما تعتريها من عوامل خمتلفة، 
داخلية وخارجية، وهو ما يتيح للباحث استخراج الدروس من تارخيها القـدمي  
واحلديث، واستشراف مستقبل هذه الدولة، بالنظر إىل ما يكشفه هذا العلم من 

قَط الضعف والقوة يف وجودها السياسي املستند أساساً إىل قاعدة جغرافية ثابتة ُن
  .هلا مواصفاهتا اخلاصة

وبالنسبة إىل ليبيا، فإن املفارقة األساسية فيها تكمن يف التنـاقض القـائم بـني    
عنصرين جغرافيني يشكالن نقطة قوة من جهة ونقطة ضعف من جهة أخـرى،  

                                                 
ة        -4 ية، مكتب ا السياس جمال حمدان،  الجماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراآية العظمى، دراسة في الجغرافي

  .11، ص1996مدبولي، القاهرة، 
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وحدة "حلدود الشرقية إىل احلدود الغربية، جيعل منها فامتدادها الصحراوي من ا
مسـاحة  "، لكن باملقابل، تتميز بأهنا ذات "سياسية أصيلة، ودولة طبيعية مبعىن ما

شاسعة حمدودة الطاقة البشرية، والنسيج الطبيعي فيها ممزق إىل أكثر من رقعـة  
لتشـتت  متباعدة، وهناك قدر معني من التفكك الطبيعي النسيب، وقـدر مـن ا  

والتبعثر الذي يضعف الوحدة السياسية ويفقدها بؤرة جامعة، وال ميكـن إال أن  
تكون بالتعبري اجليوبوليتيكي الدقيق دولة واسعة مع وزن سياسي ضئيل، وكثافة 

مـن دون  (سياسية خملخلة، وقوة بشرية حمدودة، وموارد مادية واقتصادية فقرية 
وختوم طبيعية غري حامسة الوضوح دائمـاً،   ، ونواة تارخيية ضعيفة التبلور،)النفط

، حسب "وهنا نفهم ملاذا كانت دائماً فريسة سهلة للقوى اخلارجية األكرب حجماً
  . 5تعبري محدان

ليبيا دولة حبر متوسط وصحراء بالدرجة األوىل، مبعـىن أن  "وبتفصيل أكثر، فإن 
الرقعة السياسية تتألف من إقليمني من األقاليم الطبيعية، فهناك اجلبهة السـاحلية  
املتوسطية أو السواحل، وهي أساساً كتلتان مستطيلتان ومنفصلتان من املرتفعات 

متـر، وهنـاك الظهـري     800أعالها إىل حنـو  اهلضبية اجلبلية أو التلّية تصل يف 
الصحراوي الداخلي أو الدواخل، وهي رقعة شاسعة من الصـحراء الصـخرية   

إىل  90واحلََصوية متتد من أقصى الشرق إىل أقصى الغرب، وتغطي الصحراء من 
منها ختلو حقيقةً من الصـحراء، أمـا النطـاق    % 2من املساحة الكلية، % 95

 100و 50قليل العمق، يتراوح يف اقصى اتساعه بـني   املتوسطي فشريط ساحلي
كلم يف الساحل، من نوع متدهور فقري، منقطع غري متصل، غري أن هذا النطاق 

من السكان، ومنه يأيت معظم اإلنتاج % 90هو نواة الدولة، وفيه يتركز أكثر من 
 والثروة، ومن الناحية األخرى، يفصل بني شرقي ليبيا وغربيها، نطـاق رأسـي  
عريض ومتصل من الصحراء، يبدأ من منتصف جبال تبسيت يف اجلنوب وال ينتهي 

                                                 
 .99-98المصدر السابق، ص -5
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إال يف خليج سرت، ويشطر املرتفعات الساحلية فاصالً كتلة برقة عـن كتلـة   
طرابلس متاماً، كما يقسم الظهري الصحراوي الداخلي إىل حوضني منفصـلني يف  

وبذلك يقطـع   اجلنوب، مها حوض الكفرة يف الشرق وحوض فزان يف الغرب،
  .6"القاطعان اجلبلي والصحراوي ليبيا إىل أربعة أرباع تقريباً

ومع انقسام ليبيا طبيعياً إىل أربع أرباع متميزة جغرافياً، فإن إقليم طرابلس هـو  
النواة الكربى على اإلطالق وهي وحدها ثلثا ليبيا، بينما برقة أقل قليالً من ثلث "

مـن  % 5ه اهلائل فمجرد نواة صغرى، متثـل  ليبيا، أما حوض فزان فعلى اتساع
جمموع السكان، وحوض الكفرة هو حبق الربع اخلايل اللييب، صحراء شبه مطلقة 

وهذه الكتل السكانية منفصلة بعضها عـن بعـض   . من الالمعمور املطلق تقريباً
ويبقى احملـور اللـييب   . 7"جببهات صحراوية عميقة وتقوم كجزر بشرية حقيقية

متركّزاً يف نوايت طرابلس وبرقة، من الناحية السكانية خاصة، وباعتبار أن احلقيقي 
وإن الكتلة السكانية أكثف ما تكـون  . 8فزان تذييل بالغ الضآلة سكانياً وإنتاجياً

  .9يف الغرب، وأقل ما تكون يف اجلنوب، أما الشرق فيأيت يف املرتبة الوسطى
التطرف اهلامشي للنـواة،  "، مبا يعنيه هذا التوزع ملراكز الثقل اجلغرايف السياسي

قضى بغياب املركزية اجلغرافية واملركزية السياسية على الفور، أو علـى األقـل   
بضعفها الشديد واملفرط، فالقلب السياسي احليوي النابض للدولة يقـع علـى   
ضلوعها، بينما القلب اجلغرايف النظري أو اهلندسي هو قلب ميت تقريباً، وهذا ما 

لنواة الشمالية لكل اخلطر، كما أن الفراغ العمراين يف اجلنوب هو أيضـاً  عّرض ا
فراغ استراتيجي يغري باألطماع اإلقليمية، ويقلّل من القبضة املركزيـة علـى   
األطراف البعيدة، وفزان خباصة لديها تطلعات مكتومة أو مكبوتة لالنفصـال أو  

                                                 
  .159-157المصدر السابق، ص -6
رة       160السابق، ص المصدر -7 ة والكف ي، فبرق ام الجغراف ، ويالحظ أن االنقسام السياسي اآلن يتطابق مع االنقس

  .وفزان مع القذافي) جزئيًا(انضمتا إلى الثورة، وطرابلس 
 .160المصدر السابق، ص -8
 .162المصدر السابق، ص -9
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قة تنازع بـني فرنسـا   ، حيث كانت يف فترة االستعمار منط10للضم من اخلارج
  .وإيطاليا

أما تاريخ ليبيا منذ األزمنة القدمية، فارتبط مساره باملميزات اجلغرافية املشار إليها، 
مبا أدى إىل ظهور الثنائية السياسية كانعكاس للثنائية اجلغرافية بني إقليمي برقـة  

نيقـي يف  وطرابلس، فكان النفوذ الفرعوين تقليدياً يف برقة مبقابـل النفـوذ الفي  
وإذا . طرابلس، وكانت هناك غارات وتدخالت بني برقة والـداخل املصـري  

يف برقة، والقرطاجي ) اليوناين(كانت ليبيا قد تقامسها بعد ذلك النفوذ اإلغريقي 
يف طرابلس، فقد أدى التوسع القرطاجي املتمدد حىت خليج سرت إىل ) الفينيقي(

االسكندر برقة إىل مصر ُملحقـاً هبـا   مث ضّم . الصدام بينهما يف منطقة التخوم
باالسكندرية، ومع سقوط قرطاجة بيد أعدائها الرومان وانتقـال طـرابلس إىل   
النفوذ الروماين، عادت ليبيا فانقسمت مرة أخرى، بني اليونان والرومان، فكانت 
برقة تابعة يف ظل اإلمرباطورية اإلغريقية لقاعدة مصر، وكانت طرابلس تابعة يف 

مث توحدت ليبيا حتت سلطة . مرباطورية الرومانية لقاعدة تونس القرطاجنيةظل اإل
واحدة، ملا سقطت اإلمرباطورية اليونانية بكاملها بيد روما، وكانت هذه هـي  
املرة األوىل اليت تتوحدان فيها سياسياً، كذلك إحلاق فزان بطرابلس وبرقة، عندما 

وكـان  . القادمة مـن اجلنـوب  توغل الرومان يف قلب الصحراء لرّد الغارات 
االستعمار الروماين عسكرياً واستراتيجياً بالدرجة األوىل، وليس استعماراً ساحلياً 

م إىل .واستمرت وحدة ليبيا حنو مخسة قرون، من القـرن األول ق . كمن سبقه
مث انقسمت مرة أخرى حـني انقسـمت اإلمرباطوريـة    . القرن الرابع امليالدي
بيزنطية ورومانية غربية، فكانت برقة من نصـيب بيزنطـة،   الرومانية إىل شرقية 

  . 11وكانت طرابلس من نصيب روما
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  ليبيا في عهد اإلمبراطورية الرومانية :1شكل رقم 

 )جمال حمدان، ليبيا، دراسة في الجغرافيا السياسية: المصدر(
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وتكرر النمط نفسه، حني غزا الفاندال مشايل إفريقيا، والفرس الساسانيون مصر 
من الناحية األخرى، بعدمها عادت بيزنطة فاحتلت ليبيا كلها، مث خلفتها قبائـل  

لواتة، حني سيطرت على مشايل إفريقيا يف القـرن السـابع   الرببر وعلى رأسها ال
  .12العرب ]املسلمون[امليالدي حىت جاء 

وال يوجد فاصل زمين بني فتح مصر وليبيا، حيث دخلت قبيلتا بين سليم وبـين  
هالل، من صعيد مصر بأعداد ضخمة لتستقر األوىل هنائياً يف برقة، والثانيـة يف  

ربية بالرببرية اختالطاً بعيد املـدى ال سـيما يف   طرابلس، واختلطت العناصر الع
وحقق الفتح العـريب وحـدة ليبيـا    . برقة، فكان األساس العرقي لليبيا احلالية

، )تونس(اإلقليمية، لكن مل تلبث أن عادت ثنائية برقة ملصر، وطرابلس إلفريقية 
وُحكمت طرابلس مـن فـاس   . ففي العهد العباسي كان األغالبة حيكمون ليبيا

وتونس أيام املوّحدين واحلفصيني، وُحكمت مصر برقة يف زمـن الفـاطميني مث   
  .13السالجقة

ويف القرن السادس عشر امليالدي، خالل التنازع بني إسبانيا القـوة األوروبيـة   
املسيحية البحرية العظمى وبني تركيا القوة الشرقية اإلسالمية العظمى، كانـت  

قتني، حيث يتوسط موقع ليبيا متاماً بني القوتني ليبيا حمور الشّد واجلذب بني املنط
البحرتني العظميني يف أقصى الشرق وأقصى الغرب من حوض البحر املتوسـط،  

  . 14وكانت مبارزة حبرية بني أقصى طريف البحر
ويف أيام العثمانيني كانت طرابلس الغرب والية وملحق فزان كسنجق تابعاً هلا، 

وكانت طرابلس حمـور اهتمـام   . تكون واليةوبرقة سنجقاً منفصالً، دون أن 
العثمانيني، وكانت دائماً األغىن سكاناً يف النصف الثاين من القرن التاسع عشر، 

                                                 
 .29صالمصدر نفسه،  -12
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ألفـاً ومل   60ألف نسمة، كان سكان طرابلس  750ففي حني كان سكان ليبيا 
  .15ألفاً 15تكن بنغازي لتتجاوز 

جتـارة القوافـل   : مها واعتمدت إيالة طرابلس على مصدرين خارجيني أساسيني
ومكاسب القرصنة البحرية، فما بني الظهري اجلبلي الطـارد والسـاحل الغـين    

. باملراسي احملمية املنيعة، حتول ساحل الرببر إىل بيئة صاحلة لنشـاط القراصـنة  
، وكان لطرابلس الدور الكامل، ودخلت لعبة 19-17ووصل األوج يف القرون 

ما دفع عدداً من القوى األوروبية لتجريد محالت صراع القوة يف البحر املتوسط، 
وشهدت طرابلس نفوذاً أوروبياً متزايـداً  . 19و 18على طرابلس خالل القرنني 

مع اجنذاهبا إىل البحر باطراد، وحنو النفوذ األورويب سياسياً وحضـارياً، بينمـا   
القـارة  كانت برقة ختضع لقوة مركزية حنو الداخل، وتتجه يف عزلة متزايدة حنو 

جنوباً، وحنو الصحراء بعيداً عن مؤثرات أوروبا والغرب، وهنا نشأت احلركـة  
وقد اختـذت  . السنوسية، وهي واحدة من احلركات الدينية السياسية الصحراوية

من أعماق الصحراء معقالً حتتمي فيه وتقفز منه حبرب العصابات على الوجـود  
دي للسنوسية على شبكة من الزوايا وقد اعتمد اهليكل املا .16الغريب االستعماري

أشبه بالرباطات اليت جتمع بني اإلنتاج والدفاع، موّزعةً يف واحـات الصـحراء   
وقامت الزاوية األوىل يف اجلبل األخضر، مث . احملمية واالستراتيجية حربياً وجتارياً

 ومن(انتقل إىل اجلغبوب مث إىل الكفرة اليت دخلت حينئذ ألول مرة إىل اإلسالم 
  .17، وهذا االنتقال اجلغرايف يشكل هجرة منتظمة إىل اجلنوب)هنا االسم

اختذ خطاً تطورياً سياسياً "وعلى ما سبق، ميكن القول إن كالً من برقة وطرابلس 
خمتلفاً إىل حّد معني، حيث ستزداد الزاوية بينهما انفراجاً يف املستقبل، وستنعكس 

املستقلة، فأصبحت طرابلس أكثر انفتاحاً  إىل حّد ما على التركيب السياسي لليبيا
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على الغرب واحتكاكاً به، وأكثر تعرضاً ألخطاره االستعمارية وجالياته املتزايدة، 
كما أصبحت مدنه أكثر تأثراً بالطابع األورويب، وصارت برقـة أكثـر عزلـة    
وانطواء، والتراث العريب أغلب على طابعها وعلى مدهنا، والوجـود األجـنيب   

  .18االستعماري أقل كثافة وهتديداً نسبياً واخلطر
ال تتوسط "فهي  وموقع ليبيا اجلغرايف، كان منوذجاً مثالياً لالستعمار االستراتيجي،

ساحل البحر املتوسط اجلنويب يف مواجهة إيطاليا مباشرة وحسب، ولكنها كانت 
اهلـا  تقع بني قوسي االستعمار الربيطاين يف مشال شرقي إفريقيا والفرنسي يف مش

الغريب، وهي بذلك خشبة قفز من القاعدة األم، وموطئ قـدم علـى اليـابس    
اإلفريقي ورأس حربة داخل حميط االستعمار القدمي، وهبـذا مل يكـن اهلـدف    

أن تقوم قاعدة أمامية للزحـف شـرقاً أو    1911اإليطايل من استعمار ليبيا عام 
شأهنا شأن اجلزائـر يف املغـرب    جنوباً يف اجتاه واحد، ولكن دائرياً مييناً ويساراً

وقّيض هلذه التجربة أن تثبت على األقل قيمة ليبيا البالغـة كموقـع   . 19الفرنسي
  .20"استراتيجي دقيق وكموقعة حربية هامة

  
  .االستراتيجي بين المشرق والمغرب موقع ليبيا :3شكل رقم 
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ودول احملـور، إىل   وأثناء احلرب العاملية الثانية، حتولت املواجهة بني دول احللفاء
عملية مّد وجزر عرب ليبيا، فثالث مرات على األقل خالل سنوات املعركة الثالثة، 

من ليبيا إىل ساحل مصر بينما توغل ) أملانيا وإيطاليا خاصة(تقدمت قوات احملور 
احللفاء داخل ليبيا، واقتصرت عملية شّد احلبل غالباً على قطاع برقة مـا بـني   

وساحل سرت يف أقصى الغرب ) مرسي مطروح عادة(شرق مريوط يف أقصى ال
، ويف املوجة الثالثة وحدها انفرجت العملية على سعتها لتشـمل  )أجدابيا عادة(

وكان حمور املعركة خطياً أساسـاً،  . 21ليبيا بكامل عرضها من احلدود إىل احلدود
ما بني البحر إذ اقتصر ميدان املعركة عملياً على الشقة الساحلية الضيقة احملصورة 

وأقدام املرتفعات الشمالية سواء يف طرابلس أو يف برقة، ويف هذا اإلطار املختنق 
كان من املمكن لألسلحة الثالثة الربية والبحرية واجلوية أن جتتمع يف استراتيجية 
مكثفة، فكان هذا اإلطار اجلغرايف أحد األسباب الرئيسية اليت جعلت املواجهـة  

أما الداخل الصحراوي فقد كان حقل ألغام، . واملّد واجلزر تأخذ منط شّد احلبل
  .22وكان مصري الداخل يتقّرر يف الساحل

ورغم أن ليبيا كانت مسرحاً رئيسياً للقتال لكن املفاتيح االسـتراتيجية بقيـت   
ودارت على أرضها املعارك املتعددة بال انقطـاع، واملعـارك   "خارج احلدود، 

وقعت خارجها أو على أبواهبـا، وكـان اخلـط    الفاصلة اليت حسمت الصراع 
ميل جمرد قناة انزالق مييناً ويساراً، ويف هذا بالدقـة   1500الساحلي املمتد لنحو 

يتحّدد دور ليبيا اجليواستراتيجي أهنا أساساً ممر ممدود وطريق بال حدود أكثـر  
  . 23"منها قاعدة أساسية أوموقعاً حاكماً
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ثرية أن ليبيا كما وقعت يف البداية حتت االسـتعمار  ومن احلقائق اجليوبوليتيكية امل
نتيجة للعبة القوى بني إيطاليا وفرنسا وبريطانيا، حصلت علـى االسـتقالل يف   
النهاية بفضل صراع القوى، والفارق بني احلالتني هو التواطؤ واالتفـاق علـى   

ـ  ادل يف التقاسم يف األوىل، والتضارب والعجز عن االتفاق إىل حّد احلرمان املتب
فقد كان االجتاه السائد إما فرض وصاية األمم املتحدة على ليبيا بعـد  . 24الثانية

انتهاء احلرب العاملية الثانية، أو فرض وصاية دول حمّددة من القوى الكربى، وبني 
هاتني ظهرت كل الصيغ املمكنة، ابتداء من عودة إيطاليا إىل الوصاية الكاملـة  

اجلزئية على إقليم فيها، اقتسام الوصاية بني بريطانيـا  على كل ليبيا، أو الوصاية 
وفرنسا وإيطاليا، أو استبعاد إيطاليا متاماً، واقتسام الوصاية بني بريطانيا وفرنسـا  
والواليات املتحدة، أو حىت بني بريطانيا وفرنسا واالحتاد السوفيايت، فضالً عـن  

إن كان ال بد من الوصاية، اقتراح بوصاية جامعة الدول العربية أو مصر بالذات، 
ويف هذا الصراع املعقد املتعدد األطراف كانت إيطاليا تريد العودة إىل طرابلس، 
وفرنسا الستعادة فزان، وبريطانيا تريد برقة اليت حتتلها، مث اقترح السـوفيات أن  
، 25تكون هلم الوصاية على طرابلس، فسارع الغرب القتراح االستقالل التام لليبيا

جدت نفسها أمام اسـتعمار جديـد، اسـتعمار اسـتراتيجي بتـرويل      اليت و
أنكلوساكسوين أطلسـي، أو اسـتعمار القواعـد العسـكرية والشـركات      

  .26االحتكارية

وهنا برزت الثنائية اجلغرافية جمدداً، وما تطويه من خصائص اجتماعية وسياسية، 
ستقلة ما عدا شؤون قيام برقة امل 1949فأعلنت برقة باالتفاق مع بريطانيا يف عام 

اخلارجية والدفاع اليت بقيت بيد بريطانيا، وجرى تأجري طربق قاعدة حبرية جوية 
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لربيطانيا، فيما قامت بريطانيا بالعمل على تأجري قاعدة أخرى للواليات املتحدة 
  . 27يف هويلس قرب طرابلس

ظلّ ، إثر قبول طرابلس باحلكم السنوسي، 1951وحني قامت ليبيا الواحدة عام 
اخلالف بني نظرتني خمتلفتني، فطرابلس طالبت بقيام دولة موحدة، فيما كانـت  
برقة وفزان تطالبان بالدولة االحتادية، فقامت أوالً دولة احتادية تتألف من ثـالث  

وكانت طرابلس وهي ضعف برقة سـكاناً  . 28واليات هي برقة وطرابلس وفزان
مثلما هي األكثر تطوراً وحتضراً، وهلذا  وإنتاجاً جتد نفسها النواة الكربى يف ليبيا

كانت ترى يف متييز برقة متييزاً للشطر األصغر على الشطر األكرب، وتغليباً للرعوية 
ويف فزان كان . 29البدوية األقل تعلماً على األغلبية الزراعية املستقرة األكثر تعلماً

احل، وهـي  أول كشف بترويل يف ليبيا، ولكن ُصرف عنها لشدة بعدها عن الس
متلك ثروة بترولية هامة، وثروة ضخمة من احلديد لذلك هي احتيـاطي ليبيـا   

لذلك، كان النظام الفدرايل يف ليبيا املستقلة، يعين نسـيجاً  . 30ورصيد املستقبل
سياسياً مهلهالً ومفككاً يف دولة مليونية قليلة السكان بقدر ما هـي شاسـعة   

اجلغرايف، وضاعف النظام االحتادي من السكان، وتعاين بذلك أصالً من التفكك 
التفكك اجليوبوليتيكي، وفتح الباب خللق احلساسـيات اإلقليميـة واملقارنـات    
واملوازنات التنافسية بني الواليات املكونة هلا حىت تراكمت احلساسـيات مـع   
الوالءات القبلية، واختذ الوضع منحى خطرياً بعد ظهور البترول، وجاء انبثـاق  

اساً يف حوض سرت، حلقة االنقطاع العمراين بني نـوايت املعمـور   البترول أس
الفعال يف طرابلس وبرقة، ما أوجد نواة جديدة من العمران الالحم بني النواتني، 
وبؤرة الّمة جتمعت حوهلا آمال األقاليم املختلفة حبيث أصبح البترول أداة توحيد 

                                                 
 .80المصدر السابق، ص -27
 .81المصدر السابق، ص-28
 .187المصدر السابق، ص -29
 .175-174المصدر السابق، ص -30
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دولة أحادية موحدة يف عام  هلذا، وبعد عامني من تدفق البترول، أُعلنت. داخلي
  .31، وأعيد تقسيمها إدارياً إىل عشر حمافظات تفادياً للمنطق اإلقليمي1963

يف البداية انبثق البترول على جانيب خط احلدود الوالئية بني برقة وطرابلس، فبدأ 
االهتمام بالتوزيع اإلقليمي للبترول واشتد أصبح ظاهرة مقلقة مث أصبحت معظم 

وانتقل مركـز  . 32نفط يف برقة، وحىت كاد أن يكون حوضاً برقاوياًأهم حقول ال
الثقل وخارج كل توازن إىل برقة بسبب البترول الـذي أذاب روح اإلقليميـة   
الضيقة ومنطق العزلة، وقّرب بني حجم ووزن كل من شقي األمة، لكن ظلـت  

كان أحـد  ولرمبا . 33آثارها وخملفاهتا يف تكوين العاصمة، إذ هي عاصمتان فعلياً
أسباب جناح القذايف يف اإلمساك بزمام األمور ألكثر من أربعة عقود، انتمـاؤه  

، إىل تلك املنطقة الوسطى بني الشرق والغرب، حيث تالعب 34القبلي واجلغرايف
  .طويالً باحلساسيات القبلية واجلهوية، كي يضمن بقاء سلطته

للمضـاربات اإلقليميـة   لقد اختذ النظام السنوسي من البترول يف الـداخل أداة  
، وكان التوجه العام عزل ليبيا عن الذاكرة العربية عامة، ومصر خاصة، )اجلهوية(

والعزلة خلف األسوار االنفصالية العالية بدعوى الوطنية، وأخـرياً اعتمـاد دور   
وكانت ليبيـا  . 35الدولة العازلة، الدولة احلاجزة لليبيا بني مشرق العرب ومغربه

اً، أشبه باملنخفض احلاد بني قوى ضخمة يف املشـرق واملغـرب،   فراغ قوة تقريب
أصبحت متلك  -كما يقول محدان  -بعد البترول ) 1969عام (ولكنها بالثورة 

  .36ما يسمى جبيوبوليتيكا فائض القوة
                                                 

 .83-81المصدر السابق، ص -31
  .190المصدر السابق، ص -32
 .191-190صالمصدر السابق،  -33
  :ولد معمر القذافي في الهالل النفطي، في منطقة سرت، وعاش لدى أخواله في سبها عاصمة فزان، للمزيد -34

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%81%D9%8A 
 .90المصدر السابق، س -35
ه،     ، وذلك بغ93المصدر السابق، ص -36 ذافي ورفاق ه الق ام ب ض النظر عن حقيقة هذا االنقالب العسكري الذي ق

رن الفائت    ابرة      . وُسّمي بعد ذلك بالثورة، على عادة االنقالبات العربية في الق ة ع والمقصود هو وجود أيديولوجي
 .للحدود الوطنية، وآانت القومية العربية هي الرائجة، ومطية آل طارئ
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ويف كلمة جامعة، يعترب محدان أن الغالف الصحراوي األوسع الذي يطوق ليبيا 
جاراهتا هو عامل أساسـي يف حفـظ وحـدهتا    ويلفها مبجموعها ويفصلها عن 

وكياهنا الكلي، فهو وحده الذي يتغلب على جبهات االنفصـال الصـحراوية   
وليبيا رغم عوامل االنقسام فيها، هي من دول الضرورة، إذ ال بد من . 37داخلها

قيامها ككيان منفرد قائم بذاته، ليس حتماً بفضل حمتواه الـذايت متامـاً، لكـن    
تستمد انفرادها كوحدة سياسية ال من قوة كياهنا الذايت متامـاً   كمنطقة فضلة،

وهـي  . بقدر ما تستمد انفرادها من أهنا مساحة أكرب جداً من أن تلحق بغريها
دولة طبيعية بال شك، دولة جغرافية ال دولة سياسية، من صنع اجلغرافيا ال مـن  

قوة، حّوهلـا مـن    فرض السياسة، أما البترول فقد منح ليبيا قوة مضافة وفائض
ومبوقعها االستراتيجي ميكن على األقل هتديـد  . 38منطقة فضلة إىل منطقة منبثقة

شرايني مواصالت البحر املتوسط كما ميكن من الزحف مييناً إىل الشرق األوسط 
  .39ويساراً إىل مشايل إفريقيا

  :استنتاج
ض أكثر من إن عوامل داخلية طاردة جتعل من ليبيا ككيان جغرايف سياسي، معّر

أي دولة يف مشايل إفريقيا، إىل التوزع على أكثر من مركز، ما جعـل وحـدهتا   
الكاملة ال سيما نطاقها الساحلي املأهول، استثناء تارخيياً، رغم أهنا دولة طبيعيـة  

ومبا أهنا نقطة فـراغ  . من الناحية اجلغرافية، لوجود الصحراء فيها كعنصر جامع
، فقد ظهرت )تونس واجلزائر(وغرباً ) مصر(شرقاً  شاسع بني كتل سكانية كبرية

فيها الثنائية بني برقة وطرابلس، يف حلظات التجاذب بني القوى املهيمنة يف البحر 
املتوسط، وتالشت هذه الثنائية فقط يف فترات االمتداد لقوة واحدة، إقليميـة أو  

                                                 
 .175المصدر السابق، ص -37
 .101-100المصدر السابق، ص -38
 .134المصدر السابق، ص -39



 

 

20 

وفتـرة احلـرب    وإذا كان القذايف قد استفاد من التقسيمات االستعمارية. عاملية
الباردة، مستخدماً كل أساليب القمع واملراوغة، للحفاظ بليبيا موحـدة حتـت   
طغيانه، بل متكن من التكيف مع مرحلة القطبية الواحدة للواليـات املتحـدة،   

، إىل تقدمي فروض الطاعة لسـيد البيـت   2003فسارع عقب غزو العراق عام 
املاضي، بـدءاً  ) فرباير(شباط  17 ، فإن انفجار ثورة)بوش االبن(األبيض آنذاك 

من بنغازي يف الشرق، واستخدام القذايف وأبنائه للعنف األعمى ردعاً للثـوار،  
مستثرياً املكّونات القبلية واجلهوية يف معركة املصري، قد أعاد نوعاً مـن الثنائيـة   

ورغم أن الثورة امتدت بسرعة موازية إىل مدن الغرب وال . القدمية ولو بالشكل
يما طرابلس، لكن ميزان القوى بني النظام والثوار من جهة أوىل، واخـتالف  س

القوى اإلقليمية والدولية حول مسار األحداث والنتائج املبتغاة من كل طرف من 
هؤالء، من جهة ثانية، ومبادرات الصلح اآلتية من أطراف عدة، من جهة ثالثة، 

الذي هو نتاج مباشر لتناقضات  تدفع كلها إىل إحياء التجاذب اجلغرايف الداخلي
املصاحل اخلارجية، وعلى األقل استخدام هذه املميزات اجلغرافية التارخيية لعقـد  
تسوية سياسية، ال يكون فيها للشرق غلبة على الغـرب، باعتبـار أن الثـوار    
يسيطرون على الشرق بغطاء من حلف األطلسي، وأن آل القذايف يسيطرون على 

وإذا كانت منطقة خليج سرت، . رب، رغم ضربات احللفجوانب كثرية من الغ
املعروفة باهلالل النفطي، هي مركز ثقل اإلنتاج النفطي يف ليبيا، فـإن اجلمـود   
العسكري هناك، بل توجيه الضربات األطلسية أكثر من مرة إىل قـوات الثـوار   

ء توازن املندفعني حنو سرت، مع ادعاء اخلطأ أو سوء الفهم، قد يشري إىل نية إرسا
  .غري معلن، ليكون احلل السياسي على القواعد اجلغرافية املشار إليها
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  السكان ومواقع إنتاج النفط :4شكل 

  
  

  الموقف الفرنسي :الفصل الثاني
اندفع الرئيس الفرنسي يف تأييد ثوار ليبيا صراحةً ضد القذايف، فيما بات ُيعـرف  
يف دوائر البيت األبيض على أهنا حرب ساركوزي، وهو الذي ظلّ وفياً لنب علي 

فلـم تكـن   . يف تونس إىل حني هروبه، وظل متحفظاً إزاء أزمة مبارك يف مصر
ين االنتقايل ممثالً شرعياً للشـعب  فرنسا أول دولة يف العامل تعترف باجمللس الوط

اللييب وحسب، بل توىل ساركوزي بنفسه استحصال الغطاء العريب من جامعـة  
الدول العربية، وإقناع الدول األعضاء يف االحتاد األورويب، وكذلك إدارة باراك 
أوباما، إلصدار قرار دويل حتت عنوان محاية املدنيني الليبيني، وبعد ذلك، بادرت 

إىل جانب بريطانيا والواليات املتحدة، إىل قصف كتائب القذايف املندفعة فرنسا 
بسرعة حنو بنغازي، كما أسهمت يف املعركة جواً حول أجدابيا وباجتاه الربيقة يف 
مساندة الثوار، قبل أن يتوىل حلف األطلسي مهمة تطبيق القرار الدويل حرفيـاً،  

فهل كانت دوافع سـاركوزي  . شرقفيتوقف الغطاء اجلوي املباشر للثوار يف ال
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% 20سياسية انتخابية قبل عام من االنتخابات الرئاسية مع اخنفاض شـعبيته إىل  
وهي األدىن تارخيياً لرئيس فرنسي، أم هي أخالقية مبدئية وهو الذي زعم قبيـل  
انتخابه بأشهر أنه سيكون رئيساً لفرنسا حقوق اإلنسان، ولن يكون شريكاً ألي 

العامل، فكانت أفعاله تناقض أقواله متاماً، أم كانت دوافعه أعمق من ديكتاتور يف 
ذلك، وترتبط بالطموح التوسعي يف منطقـة املغـرب العـريب ذات األمهيـة     

  اجليوسياسية واالستراتيجية ألوروبا عامة ولفرنسا خاصة؟ 

زة مع إن ليبيا مل تكن جماالً استعمارياً سابقاً لفرنسا، ومل تكن لفرنسا عالقات ممي
عقب انتخابه رئيساً، يف  2007ليبيا قبل حماولة ساركوزي ذلك مع القذايف عام 

حني أن دعم الثوار الليبيني يتيح فرصة لتوسيع النفوذ الفرنسي حنو منطقة غنيـة  
جداً بالنفط ذي النوعية املمتازة، كما أنّ الفرص االقتصادية يف ليبيا ستكون أكرب 

ا يتجاوز الفرص املتاحة يف مستعمراهتا السابقة يف بقية بكثري بعد زوال النظام، ومب
ومع هذه األسباب السالفة، فإن حتقيق اخلرق الفرنسي حنو بنغازي، . دول املغرب

رغم املصاحل الكبرية اليت قد تدفع فرنسا كدولة للرهان على الثوار، قد متّ على يد 
، 1983عـام  فيلسوف يهودي فرنسي شهري، وهو صديق قدمي لساركوزي منذ 

وليفي له تاريخ مشهود بدعم الشـعوب املضـطهدة   . يدعى برنارد هنري ليفي
، 42، مروراً بالبوسـنة 41إىل دارفور 40واليت تقترب من حالة اإلبادة، من أفغانستان

                                                 
داء      -40 ة ابت روى محراب الدين ماستان، أحد مساعدي أحمد شاه مسعود، دور ليفي في مناصرة القضية األفغاني

ام  ن ع اه      1981م د ش داني أحم د المي اني، والقائ دين رب ان ال ا بره المية وزعيمه ة اإلس ة الجمعي ن بواب ن م ، لك
ام     مسعود،  نغالدش ع ى جانب ب رة    1971وليفي الذي شارك في حرب االنفصال عن باآستان إل ودًا آبي ذل جه ، ب

ات          د عالق ى عق اء الحرب مع السوفيات، إل لتعريف أوروبا بقضية األفغان، ومن تأسيسه إلذاعة آابول الحرة أثن
ة     وثيقة مع معسكر مسعود، ومعه شخصيًا، محاوًال مساعدته للحصول على الدعم األ ي والفرنسي ضد حرآ وروب

  :طالبان، للمزيد
http://www.bernard-henri-levy.com/1981-2003-un-ami-de-lafghanistan-par-mehrabodin-masstan-10651.html 

يم   -41 ى إقل ي إل ين، قصة دخول ليف ارد روس دود، ريتش ال ح اء ب ة أطب روي الطبيب الجراح وسكرتير منظم ي
ن   ة عناصر م ور بمرافق ي     دارف ة ف ة علماني ب بدول ذي يطال ور، ال د ن د الواح ادة عب ودان بقي ر الس ة تحري حرآ

ام  رائيل ع ذي زار إس ودان، وال ا ضد الخرطوم 2009الس ًا دعمه وبي  . طالب ع جن ة م ات قديم ي عالق ان لليف وآ
  :السودان وحرآة االنفصال فيها، للمزيد

http://www.bernard-henri-levy.com/2007-au-coeur-du-darfour-par-richard-rossin-10351.html 
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، وقـد  44وعدائه للحركات اإلسـالمية  43وهو معروف بتأييده الشديد إلسرائيل
هة اليت خطفت وقتلت الصـحايف  حتقيقاً موسعاً عن اجل 2002أجرى بنفسه عام 

 1جاء ليفي فجأة إىل بنغازي يف . 45اليهودي األمريكي دانيال بريل يف باكستان
بعد تنسيقه األمر مع ساركوزي، مع مرور أسبوعني على انـدالع  ) مارس(آذار 

الثورة، طالباً لقاء قيادة اجمللس االنتقايل، عارضاً عليها ترتيب لقاء مـع القيـادة   
لكن رئيس اجمللس مصطفى عبد اجلليل، اشترط أوالً اعتراف فرنسـا  . الفرنسية

دبلوماسياً باجمللس على أنه املمثل الشرعي لليبيا، وقد متكن ليفي من احلصـول  
ويف . 46على ذلك من ساركوزي مباشرة، ففُتحت الطريق بني باريس وبنغـازي 

يف البدايـة   حني أن وزيرة اخلارجية األمريكية هيالري كلينتون كانت استنكفت
عن استقبال وفد اجمللس الوطين االنتقايل، وحني متّ اللقاء مل تعدهم بشيء، لكن 
كل ذلك تبّدل رأساً على عقب بعد أيام قليلة، حني بذلت كلينتون جهوداً حثيثة 
إلصدار القرار القاضي حبماية املدنيني الليبيني بكل الوسائل الالزمة، وذلك بعـد  

  .اتصال ساركوزي هبا

                                                                                                                                            
آتب الجنرال البوسني في منطقة سراييفو يوفان ديفياك، عن دور ليفي في مناصرة قضية البوسنة والهرسك   -42

امي   ين ع نية ب اء حصار العاصمة البوس ة الشعب  1995و 1992أثن ين أزم ارن ب ان يق ي آ ول إن ليف ث يق ، حي
  :وبا خالل الحرب العالمية الثانية، للمزيدالبوسني وأزمة الشعب اليهودي في أور

http://www.bernard-henri-levy.com/1992-1995-la-verite-de-la-bosnie-herzegovine-dite-a-travers-
l%E2%80%99oeuvre-ecrite-et-publique-du-philosophe-et-ecrivain-francais-bernard-henri-levy-par-le-
general-jovan-divjak-10779.html 

ار          -43 ا مرات عدة والتقى مع آب ا، وزاره يهرع ليفي إلى إسرائيل آلما وقعت حرب في المنطقة متضامنًا معه
  :نال دآتوراه فخرية من جامعة تل أبيب، للمزيد 2002قادتها، وفي عام 

http://bernard-henri-levy.com/1967-a-nos-jours-la-solidarite-avec-israel-par-laurent-david-samama-10218.html 

ًا   -44 يسرد الكاتب الجزائري محمد سيفاوي، المواقف المبكرة لليفي منتقدًا الحرآات اإلسالمية، معتبرًا إياها نوع
  : ، للمزيد"آيات شيطانية"دي صاحب آتاب من الفاشية الجديدة، آما تضامن مع سلمان رش

http://bernard-henri-levy.com/1997-a-nos-jours-islamisme-le-troisieme-fascisme-par-mohamed-sifaoui-10215.html 
ذي أجراه ليفي في         -45 ق الموسع ال الصحافي عارف جمال الذي تعرف عن آثب على ليفي، روى قصة التحقي

رل؟ : "ثم وضعه في آتاب يحمل العنوان التالي باآستان وبريطانيا، ه، يسّلط ليفي الضوء     "من قتل دانيال بي ، وفي
ل          د عرف بقت ان ليفي ق تان، وآ على دور باآستان المنسي برأيه في نشأة الحرآات الجهادية في باآستان وأفغانس

  .يق بنفسهبيرل أثناء وجوده في مكتب حامد آرزاي في آابل، فتعهد بالعمل على إجراء التحق
http://www.bernard-henri-levy.com/2003-sur-les-traces-de-daniel-pearl-par-arif-jamal-10211.html 

46- Time, April 13, 2011. 
http://newsweek.com/2011/04/03/nicolas-sarkozy-s-war-on-gaddafi-influenced-by-philosopher-bernard-henri-levy.html 
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  :ساركوزي اإلسرائيلي
إن ساركوزي مل خيِف يف أي يوم تعلقه باجملتمع اليهـودي وال صـداقته مـع    
إسرائيل، اليت يصفها بأهنا معجزة القرن العشرين، بل إنه أقام تعاوناً استثنائياً مع 
األوساط اليهودية يف صراعه ضد معاداة السامية يف فرنسـا، مانعـاً أي انتقـاد    

فرنسا كثرياً، منذ جميء ساركوزي الـديغويل املنشـأ إىل   وتغريت . 47إلسرائيل
، فالزعيم التارخيي شارل ديغول خرج من حلف األطلسي عام 2007السلطة عام 

، بعـد  1967) نـوفمرب (تشرين الثاين  27، مث أعلن يف مؤمتر صحايف يف 1966
بني العرب وإسـرائيل، انفكـاك اجلمهوريـة    ) يونيو(أشهر من حرب حزيران 

ة الفرنسية، عن عالقاهتا اخلاصة والضيقة جداً مع إسرائيل، واخنراط بالده اخلامس
، كما أن سلفه املباشـر  48يف اجتاه معاكس، حنو حتقيق الوفاق يف الشرق األوسط

جاك شرياك هّدد األمن اإلسرائيلي الذي كان يضايق حركته أثناء زيارته للقدس 
املؤرخ بول إيريك بالنرو يتساءل ، حىت إن 49، بالعودة فوراً إىل باريس1996عام 

هل أصبحت فرنسا ": "ساركوزي، إسرائيل واليهود: "يف كتابه احملظور يف فرنسا
وحيشد بالنرو مجلة واسعة من املؤشرات اليت تدلّ كلها على . 50"دولة صهيونية؟

العالقة املميزة اليت تربط ساركوزي، وقبل سنوات طويلة من انتخابه رئيساً، ليس 
ألـف   600(ود فرنسا وهم يشكّلون ثالث أكرب جتمع يهودي يف العامل فقط بيه
، بل بدوائر مجاعات الضغط الصهيونية يف الواليات املتحدة، وبالطبقـة  )شخص

وسواء أكانت دعوى جتنيد املوساد لساركوزي يف شبابه، . احلاكمة يف إسرائيل
، فإن ساركوزي نفسـه  51باعتباره من أصول يهودية مستندةً إىل أدلة ثابتة أم ال

                                                 
47 - Paul-Eric Blanrue, Sarkozy, Israel ,les juifs, marco pietteur, juin 2009, p.25 . 

 http://www.mediafire.com/?mj4mjowtwij : )سارآوزي، إسرائيل واليهود( وهذا رابط الكتاب
48- Ibid, p.26 
49- Ibid, p.27 
50- Ibid, p.29. 
51- Ibid, p.74. ق   2007من عام ) مارس(، حيث جاء أنه في آخر شهر آذار ية، أطل ، وقبيل االنتخابات الرئاس

ام     اد لسارآوزي ع ، 1980أحدهم على الشبكة اإللكترونية رسالة إلى مسؤولي األمن الفرنسيين، عن تجنيد الموس
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أكد يف أكثر من مناسبة أنه متطوع لنصرة إسرائيل ومحاية اليهود، وبغض النظر 
وهو بسبب مواقفه املؤيدة لليهود وإسرائيل، نـال  . عن نسبه اليهودي جلهة األم

أكثر من جائزة تكرميية من يهود فرنسا والواليات املتحـدة قبـل وصـوله إىل    
  .الرئاسة

كان يهودياً من سالونيك اليونانية، قبل أن يتحـّول  ) ن مالحآرو(إن جده ألمه 
وساركوزي الذي ترىب يف كنف . إىل الكاثوليكية ويغّير اسم عائلته إىل بنيدكت
 28، وبعمـر  1983ويف عام . 52جده اليهودي، هو ابن مهاجر جمري إىل فرنسا

نصبه هـذا،  عاماً أصبح ساركوزي أصغر احملافظني سناً، ملدينة نويي، وبقي يف م
وهذه املدينة اليت تقع . ، أي إىل حني دخوله إىل حكومة رافارين2002حىت عام 

آالف نسمة، وهي إحـدى   10غريب باريس تقطنها جالية يهودية نشطة قوامها 
وهناك، عقد ساركوزي صداقات وبسرعة الفتـة مـع   . املدن األغىن يف فرنسا

ملناسبات اليهودية يف كنـيس  عائالت غنية ومشهورة، حىت إنه كان ال يفّوت ا
وال يعود مستغرباً أن تكون زوجته الثانية سيسيليا ألبانيز هي ابنة مؤلف . 53املدينة

  . 54موسيقي إسباين من أصل يهودي
ومنذ وصوله إىل منصب وزارة الداخلية، توىل احلملة الرمسية ملواجهـة تصـاعد   

، بالتعـاون  2000لثانية عام الكراهية لليهود يف فرنسا بعد االنتفاضة الفلسطينية ا
وبالغ يف تأييد اليهود حىت خشي البعض منهم مـن  . مع مركز ويزينثال اليهودي

  .55ارتداد هذه االستراتيجية عكسياً، بأن تقوى الرتعات املعادية لليهود
                                                                                                                                            

ان سارآوزي        1978وذلك حين قررت حكومة مناحيم بيغن عام  ة، وآ اختراق حزب التجمع من أجل الجمهوري
 .من رجال الموساد في هذه الشبكة هو الرجل الرابع

و (عن مغزى هذا، وعالقته بتأييده لليهود، قال سارآوزي في حزيران  -52 ك     2008) يوني دق المل ، وفي قاعة فن
ا      : "داود في القدس للحضور اإلسرائيلي ة، إذًا أن زوج آاثوليكي ًا ت ان يهودي إن اليهودية تنتقل عبر النساء، وجدي آ

ا آانت مسرحًا          لست غير يهودي بالمرة،  د أن أوروب ي أعتق ل إن ة، ب ذه الناحي لكن محبتي إلسرائيل ال تأتي من ه
ة ونحن مسؤولون عن وجود إسرائيل         ك الحادث ذ تل أن يكون   . لجريمة همجية ال مثيل لها عبر إبادة اليهود، ومن ف

 .Ibid, p.49-50،"جدي يهوديًا أو ال، ال عالقة لألمر باعتقادي هذا
53- Ibid, p.51. 
54- Ibid, p.54. 
55- Ibid, p.55,57. 
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مع أعضاء اهليئة األمريكية اليهودية  2003عام  وعندما كان وزيراً للداخلية التقى
AJCألـف عضـو    125م املنظمات اليهودية، حيث تضم ، وهي إحدى أه

مكاتب يف بقية العامل، منها سـتة يف   8والية و 33ومناصر، ولديها مكاتب يف 
وتتميز هذه املنظمة عن جلنة العالقات األمريكية . أوروبا، وواحد منها يف باريس

ائيل اإلسرائيلية أو اإليباك، بأهنا ذات نفوذ دويل واسع، وهدفها الدفاع عن إسـر 
ختدم سياسات احملور احلكومي ) لويب(ومكافحة العداء لليهود، وهي مجاعة ضغط 

مث عاود اللقاء باملنظمة املذكورة، حـني أصـبح وزيـراً    . األمريكي اإلسرائيلي
لالقتصاد واملال والصناعة يف احلكومة الثالثة لرافارين، حني حضر غداء تكرمييـاً  

ني يلقبونين بساركوزي األمريكي وأنـا  بعض الفرنسي: "بدعوة منها، حيث قال
، وكان اللقاء مؤشراً مبكراً على قرب ترشحه للرئاسـة، ويف آب  "فخور بذلك

 "Forward"من العام نفسه، كتبت األسبوعية اليهودية األمريكية ) أغسطس(
مقاالً عن اللويب الصهيوين يف فرنسا، وذكرت ساركوزي من بني الشخصـيات  

، طلب ساركوزي 2005) ديسمرب(ويف كانون األول . 56يباملدعومة من هذا اللو
من قيادات إسرائيلية حكومية وأمنية املساعدة يف نقل جتربة قمع االضطرابات يف 
فلسطني إىل فرنسا، حتت عنوان ضبط النظـام العـام، حـني بـدأت تظهـر      

، عاد سـاركوزي وزيـراً   2006ويف عام . 57االضطرابات يف ضواحي باريس
كومة فيلبان، وقام بزيارة غري رمسية إىل الواليات املتحدة، والتقى للداخلية يف ح

، وبدا أن احملافظني اجلدد وقـد خسـروا   58فيها قادة املنظمات الصهيونية جمدداً
القاعدة االنتخابية يف الواليات املتحدة ويف إيطاليا وإسبانيا وبريطانيـا، مل يعـد   

  .   59لرئاسية الفرنسيةلديهم من أمل سوى فوز ساركوزي باالنتخابات ا
                                                 

56- Ibid, p.59,61 .  
57-Ibid, p.79.    ا ارة فرنس ، حيث قام وزير األمن العام اإلسرائيلي والمفوض األعلى للشرطة في إسرائيل، بزي

 .ألربع أيام حيث تّم التداول في القضايا األمنية مع مسؤولي األمن الفرنسيين
58- Ibid, p.63,64. 
59- Ibid, p.66. 
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، ويف أول خطاب له، أمام مؤمتر السفراء، يتناول فيه 2007) أغسطس(ويف آب 
الصراع بني (السياسة اخلارجية بعد انتخابه، كّرر ساركوزي ست مرات عبارة 

، وبدأ بترمجة اصطفافه إىل جانب واشنطن، بإرسال طائراتـه  )الغرب واإلسالم
  . 60نالقتالية إىل جنويب أفغانستا

وإذا كان االندماج جمدداً يف حلف األطلسي كان قراراً جريئاً من زعيم حـزب  
ديغويل، إلرجاع فرنسا إىل األطر املؤسساتية ولتكـون فرنسـا علـى طاولـة     
املفاوضات يف أي شأن دويل مهم، فإن رجاء ساركوزي بقيام حمـور فرنسـي   

وبامـا لـيس   أمريكي مل يكن مستحيالً لو بقي جورج بوش يف السطة، فباراك أ
مهتماً بأوروبا كما كان حال بوش االبن، وال يوجد انسجام شخصـي بـني   

) أبريـل _نيسان  15الرجلني، حىت إن ساركوزي ويف عشاء يف قصر اإلليزيه يف 
إنه ضعيف وقليل التجربة ومستشاروه سيئون، حيث مل : "، قال عن أوباما2009

ه شيء ليقوله حـول االحتبـاس   يقم يف السابق بإدارة أي وزارة أبداً، وليس لدي
  ". احلراري العاملي

وخبالف خطابه األيديولوجي السابق على توليه الرئاسة، تالشت بسرعة صـورة  
املرشح املؤيد حلقوق اإلنسان، لتظهر مالمح الرئيبس الالهث وراء املصاحل اآلنية، 

ـ    امل خاصة يف العالقات اليت نسجها مع األنظمة الديكتاتوريـة ال سـيما يف الع
وإذا كانت وساطته بني . العريب، حبجة عدم إخالء الساحة للحركات اإلسالمية

، قـد حتولـت إىل فضـيحة    2009روسيا وجورجيا لوقف احلرب بينهما عام 
دبلوماسية، واعترب االندفاع الالحق حنو روسيا مناقضاً للمصـاحل اجليوسياسـية   

يش الروسي من أوسـيتيا  البعيدة ألوروبا وفرنسا، إذ بدالً من ضمان خروج اجل
وأخبازيا املنفصلتني عن جورجيا املوالية للغرب، عقد ساركوزي صفقة توريـد  

                                                 
60- Ibid, p.70. 



 

 

28 

حامالت طوافات مع روسيا، مبا يعزز القدرة اللوجيستية للجـيش الروسـي يف   
مث أتى تبنيه إعادة تأهيل القذايف دولياً، واستضافته خلمسة أيام يف . البحر األسود

، واالتفاق على توريد مفاعل نووي سـلمي  2007عام  باريس يف كانون األول
طائرة بقيمـة   21مليارات يورو، ومن بينها  10إىل ليبيا، ومعدات أخرى بقيمة 

مليار يورو، كإحدى اخلطوات االستعراضية األكثر إثارة للتساؤل حـىت يف   3,2
هلذا، فإن انقالب ساركوزي على نفسـه  . 61األوساط الفرنسية احلكومية نفسها

رة أخرى، ليكون رأس احلربة دولياً ضد القذايف، يثري تساؤالً من نوع آخر، فإذا م
كان تبين القذايف سابقاً من أجل إبعاد اإلسالميني، فهل تبنيه للثوار اآلن خيـدم  

  اهلدف نفسه؟

  : فرنسا وشمالي إفريقيا

ْسـم  ومهما كانت الصفة املناسبة اليت خيتلف حوهلا املراقبون الغربيـون اآلن، لوَ 
تدخل ساركوزي إىل جانب الثوار، أي إنْ كان ذا طابع انتخايب أو أخالقي، فإن 
األفضل لدى درس مواقف قوة استعمارية كفرنسا، هو الرجـوع إىل املصـاحل   
البعيدة املدى اليت تدفع ساركوزي إىل اعتماد هذا اخليار االستراتيجي، ال سيما 

رب ومصاحل مسـتقبلية أيضـاً، وال   وأن لبالده روابط قدمية مع معظم دول املغ
  .ُتستثىن منها ليبيا، وهلذه املصاحل أُُسس جيوسياسية واقتصادية بالغة األمهية

تـاريخ   1830فمنطقة املغرب العريب تعترب عموماً منطقة نفوذ فرنسية منذ عـام  
وبعد هناية احلرب الباردة وضعت فرنسـا اسـتراتيجية   . احتالل فرنسا للجزائر

ولوية، إلبقاء تونس واملغرب واجلزائر، ضمن فلكها االقتصـادي  جديدة ذات أ

                                                 
61 - MARCEL H. VAN HERPEN, THE FOREIGN POLICY OF NICOLAS 
SARKOZY: NOT PRINCIPLED, OPPORTUNISTIC AND AMATEURISH, 
CICERO FOUNDATION GREAT DEBATE PAPER, No. 10/01, February 2010 . 

http://77.75.88.130:8081/www.cicerofoundation.org/lectures/Marcel_H_Van_Herpen_FOREIGN_POLICY_SARKOZY.pdf 
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والسياسي والثقايف من خالل آليات جديدة طّورهتا خالل مرحلة ما بعد احلرب 
الباردة اليت ُتعترب من حيث اجلدوى أكثر فائدة لفرنسا من االستعمار القـدمي أو  

ة الفرنسية، وهـو  وتشكل املنطقة إحدى أهم دوائر السياسة اخلارجي. التقليدي
الذي عّبر عنه الرئيس السابق فرانسوا ميتران يف القمة الفرنسية اإلفريقيـة الـيت   

بدون هذه املنطقة لن يكون لفرنسا "، حني أكد أنه 1994انعقدت يف فرنسا عام 
تاريخ يف القرن الواحد والعشرين، فاملنطقة كانت جمد فرنسا ومنطقـة نفوذهـا   

ختيل قيام رئيس أو حكومة يف فرنسا أياً مـا كانـت   التارخيي، لذا من الصعب 
وما أدىل به ميتران حينئذ هو استمرار لسياسة قدميـة،  ". توجهاهتا بالتخلي عنها

حيث سبقه إىل ذلك اجلنرال ديغول الذي أرسى تقليداً ال يزال سارياً وصوالً إىل 
لشؤون ساركوزي، وُيشرف مبوجبه رئيس الدولة مبعاونة مستشاريه على ملف ا

وتسعى الدبلوماسية الفرنسـية إىل  . املغاربية ويصّنف هذا امللف بأنه بالغ السرية
استرجاع مكانتها يف املنطقة بواسطة سلسلة من املواقـف والسياسـات الـيت    
تستجيب لتبدالت السياسة اخلارجية، وتتمسك فرنسا باحلضور فيهـا بشـكل   

  .62انفرادي ومؤثر عن باقي اإلمربياليات يف العامل

وملا كان الصراع بعد احلرب الباردة قد حتّول من طابعه األيديولوجي العسكري 
إىل منطق التنافس االقتصادي القائم على استغالل الفرص واملوارد، لذلك ُتعتـرب  
منطقة املغرب العريب من بني أولويات السياسة اخلارجيـة الفرنسـية، إضـافة    

نهما، حيث إن أي خطر يهّدد املنطقـة  الرتباطها التارخيي معها وقرب املسافة بي
ميكن أن يصل إىل فرنسا باعتبارها بوابة أوروبا على اجلهة املتوسـطية، ومنـها   

                                                 
بيرم فاطمة، أبعاد السياسة الخارجية الفرنسية إزاء المغرب العربي بعد الحرب الباردة، رسالة ماجيستير في  -62

 .9-8، ص2010-2009العلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، السنة الجامعية 
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املزامحة الدولية يف املنطقة نتيجة موقعها االستراتيجي اهلام وامتالكهـا مصـادر   
  .63الطاقة وغريها من املوارد االقتصادية املهمة

ة القرن التاسع وبداية القرن العشرين من دولة لقد تدهورت مكانة فرنسا مع هناي
كربى إىل دولة ثانية وقوة متوسطة، بسبب النتائج الكارثية اليت خلفتها احلربـان  

وشكّل قيام اجلمهورية اخلامسة عام . العامليتان األوىل والثانية، اقتصادياً وعسكرياً
سة اخلارجيـة  على يد مؤسسها شارل ديغول، نقطة حتّول يف تاريخ السيا 1958

ألنه أعاد بناء أسس الدولة الفرنسية داخلياً وخارجياً، إذ يقوي الدسـتور مـن   
صالحيات السلطة التنفيذية بشكل واسع، وال سيما رأس السلطة بشخص رئيس 

  .64اجلمهورية يف نظام شبه رئاسي

ومتحورت السياسة اخلارجية الديغولية على االستقالل الوطين، ورفـض املظلـة   
، وتصفية االستعمار الفرنسي، )الكتلة السوفياتية(ية، واحلوار مع الشرق األمريك

والتخلص من املاضي االستعماري من أجل إعادة تعريف مكانة فرنسا ودورهـا  
يف النظام الدويل، وشهدت هذه السياسة نوعاً من االستمرارية بني كل الرؤساء 

دو وفالريي جيسـكار  الذين جاؤوا يف مرحلة احلرب الباردة وهم جورج بومبي
  . 65ديستان وفرانسوا ميتران

وحني رفضت أمريكا منح فرنسا دوراً متميزاً داخل حلف األطلسي أعلن ديغول 
، االنسحاب من جملس وزراء الدفاع التابع للحلف، ومن 1966) مارس(يف آذار 

اللجنة العسكرية اليت تضم قادة القوات املسلحة للدول األعضاء، وكذلك سحب 
طول الفرنسي من اجلناح العسكري، وظلت فرنسـا عضـواً يف اجلنـاح    األس

السياسي للحلف، وجاء قراره هذا بعد حتقيق االستقاللية العسـكرية الردعيـة   
                                                 

 .9المصدر السابق، ص -63
 .19صالمصدر السابق،  -64
 .20المصدر السابق، ص -65
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، وإرساء سياسة الوفاق مع أملانيا ليصبح احملور 1964بامتالك القنبلة النووية عام 
  .66اجلديد نواة أوروبا املستقلة سياسياً واقتصادياً

ع اهنيار نظام الثنائية القطبية بعد احلرب البـاردة، بـني االحتـاد السـوفيايت     وم
والواليات املتحدة، برزت مسألة إعادة التفكري يف النظـام الـدويل وصـراعاته    

  :اجلديدة، وأبرز هذه التغريات

  .ظهور مفهوم النظام الدويل اجلديد الذي يكّرس هيمنة الواليات املتحدة -

 .العسكري يف حتديد معامل السياسة الدوليةتراجع دور العامل  -

  .67تبلور دور العامل االقتصادي والتكنولوجي كمحّدد للعالقات الدولية -

لذلك، وضعت فرنسا بعد احلرب الباردة خططاً جديدة لسياساهتا اخلارجية، من 
حيث إعادة ربط عالقاهتا مع أملانيا والدخول يف االحتاد األورويب، هبدف التوصل 

اسة خارجية وأمنية أوروبية مشتركة، واعتماد عملة أوروبية مشـتركة،  إىل سي
وضبط عالقاهتا مع الواليات املتحدة واحللف األطلسي مبا يتوافق مـع املصـاحل   
الفرنسية، باإلضافة إىل احتفاظها بنفوذها يف إفريقيا، وخاصة منطقـة املغـرب   

ية، كما أن هنايـة  العريب، مع حرصها على ضبط عالقات ودية مع الدول العرب
احلرب الباردة مل َتُحل دون تراجع فرنسا عن التمسك هبذا النهج رغم تـداول  
االشتراكيني والليرباليني على احلكم، فاملرتكزات األساسية ال تتغيري بتغري القيادات 
السياسية، وحىت لدى االشتراكي فرانسوا ميتران الذي حكم فرنسـا يف فتـرة   

ها، أو جاك شرياك الذي دعم اخلط الديغويل يف السياسة احلرب الباردة وما بعد
  .68اخلارجية الفرنسية إىل حدٍّ كبري

                                                 
 .21المصدر السابق، ص -66
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  :وميكن تلخيص اخلطوط العريضة للسياسة اخلارجية الفرنسية فيما يلي

السعي لعامل متعدد األقطاب وخاصة بعد احلرب الباردة وإثـر حـرب    -
قوي مع العلـم  ، من أجل تكوين احتاد أورويب 1991-1990اخلليج عام 

  .أن فرنسا تطمح لتحقيق الريادة يف أوروبا

عدم استبعاد القوة العسكرية على أن تكون يف إطـار مجـاعي إذا مـا     -
 .استدعت الضرورة ذلك، وبعد استنفاد كل احللول غري العسكرية

ضبط عالقاهتا مع الواليات املتحدة ألن ضبطها مصريي بالنسبة للسياسة  -
 .اخلارجية الفرنسية

كيز فرنسا بعد احلرب الباردة على فكرة القوة الناعمة بدل القوة الصلبة تر -
 ..مثل حقوق اإلنسان والقانون الدويل

التكيف مع ماضيها االستعماري عن طريق إجياد استراتيجيات جديـدة   -
للتعامل مع مستعمراهتا القدمية، واليت ما زالت تشكّل هلا مصـدراً هامـاً   

ولية األخرى، وتضمن لفرنسا هيبتها ومكانتـها  ملصادر الطاقة واملواد األ
 .الدولية

تدعيم أداة الردع النووي، حيث برزت مع هناية احلرب الباردة رهانـات   -
جديدة يف املنظار االستراتيجي الفرنسي، مثـل خمـاطر االضـطرابات    
السياسية والعرقية والدينية واالقتصادية والدميغرافية يف احمليط اجملاور جلنويب 

ا، وهتديدات انتشار أسلحة الدمار الشامل يف هـذه املنـاطق، إذ   أوروب
حسب تقديرات االستراتيجيني الغربيني، فإن دول أوروبا وخباصة فرنسا 

عرضة لضربات تدمريية بصواريخ ذات  2015و 2010ستكون بني عامي 
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كلم، ستكون مبتناول دول معاديـة يف الشـرق    4500مدى يصل إىل 
 . 69قيااألوسط أو مشايل إفري

، استرجعت فرنسا عضويتها يف اللجنة 1995عام ) ديسمرب(كانون األول  5ويف 
العسكرية حللف األطلسي، لكن مل يكن هذا كافياً الضطالعها بدور فعـال يف  

  .70احللف

  :وتقوم ركائز السياسة اخلارجية الفرنسية حالياً على ما يلي

هلا مصاحل حيوية عاملية تعزيز الدور العاملي لفرنسا كقوة تارخيية كربى، و -
  .وإقليمية ورثتها من العهد االستعماري

عندما أفكر يف : "، قائالً"معاً"العظمة، وقد عّبر عنها ساركوزي يف كتابه  -
فرنسا ال أقارهنا بأي بلد آخر أو إقليم، ألن فرنسـا هـي بالنسـبة يل    

 ".معجزة

 .هااالستقاللية، وهي إحدى أهم ركائز السياسة اخلارجية وثوابت -

سعي فرنسا الدائم للوجود على الساحة الدوليـة إلمسـاع صـوهتا يف     -
املؤمترات واحملافل الدولية وكذلك املشاركة الفعالة يف القضـايا الدوليـة   

 .الكربى

 .  71احلفاظ على مكانة بارزة بني الدول سواء يف أوروبا أو يف العامل ككل -

لى إطالق عدد من املبادرات وعليه، فقد عملت فرنسا بعد هناية احلرب الباردة ع
والسياسات على خمتلف األصعدة وخاصة االقتصادية منـها، سـواء يف إطـار    

                                                 
 .31-29المصدر السابق، ص -69
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العالقات الثنائية أو بشكل مجاعي حتت لواء االحتاد األورويب وذلـك يف إطـار   
الشراكة األوروبية املتوسطية، ولكنها مع ذلك سعت لإلبقاء على نفوذها بشكل 

يب، ال سيما مع قيام دوهلا ببعض اإلصالحات وتـبين  منفرد مع دول املغرب العر
للمبادئ الليربالية والتحول حنو الدميقراطية واالنفتاح السياسي، مث إهنـا أسـواق   
ناشئة ذات آفاق مستقبلية للمنتجات الفرنسية يف عصر العوملة، وقـد عرفـت   

  .72شركاهتا االقتصادية متركزاً كبرياً يف هذه املنطقة

، حىت أكد مبادرته إلقامة االحتاد 2007وزي إىل الرئاسة عام وما أن وصل سارك
من أجل املتوسط كأولوية، خاصة بعد فشل احلوار األورويب املتوسطي الذي بدأ 

  :، واالعتبارات اليت دفعته إلطالق هذا املشروع هي1995يف برشلونة عام 

املغرب بعد القيام بدور املهيمن داخل حوض املتوسط واستعادة النفوذ يف  -
 .انشغال سلفه شرياك يف أزمة لبنان والشرق األوسط

 .استعادة موقعها داخل األطلسي سعياً لدور الشريك يف عامل متعدد -

مواجهة النفوذ األملاين املتصاعد مع توحيد أملانيا وتزايد نفوذها يف أوروبا  -
 .الشرقية

أمام الكفاءات  إغالق الباب أمام اهلجرة غري الشرعية وفتح الباب انتقائياً -
مبا يتناسب وحاجات فرنسا الدميغرافية واالقتصادية وإعادة تأهيل املقيمني 
 .على أراضيها ودمج األجانب مع أمناط القيم السائدة يف اجملتمع الفرنسي

مواجهة تنامي النفوذ األمريكي والصيين يف منطقة املغرب العريب واملتجسد  -
 .73يف املشاريع واالستثمارات
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ا أوصل عالقات فرنسا مع أملانيا إىل نوع من التوتر، فأملانيا رغم اعتبارها وهذا م
أوروبا الشرقية جمال نفوذها اخلاص ال يشاركها فيه أحد، لكنها تعارض السياسة 
االنفرادية لفرنسا يف املغرب العريب، حيث تؤكد على ضرورة إشراك كـل دول  

وبعد لقائه مع املستشـارة  . املتوسطاالحتاد يف كل املبادرات الفرنسية حنو منطقة 
، ُعدِّل املشروع ليجمـع  2008) مارس(األملانية أجنيال مريكل يف هانوفر يف آذار 

بني مسار برشلونة أي احلوار األورويب املتوسطي ومبادرة سـاركوزي فصـار   
االحتاد من أجل املتوسـط، لكـن التعـديل    : عملية برشلونة: االسم مركباً أي
أما اقتراح االحتـاد  . 74رنسا دورها املهيمن الذي كانت تسعى إليهاملذكور أفقد ف

من أجل املتوسط فقد كان يهدف أيضاً إلبقاء تركيا خارج االحتـاد األورويب،  
ليكون املشروع اجلديد بديالً لتركيا عن العضوية الكاملة يف االحتـاد األورويب،  

ف انتخابية مصلحية مـع  وهو ليس مبنياً على استراتيجية بعيدة املدى، بل ألهدا
اخلوف من صعود اليمني املتطرف، وإقصاء الدول األوروبيـة غـري املشـاطئة    

وبعد تعديله بضغط أملاين، وعد ساركوزي تركيا بأن . للمتوسط، وال سيما أملانيا
 .75ال يكون االحتاد من أجل املتوسط بديالً عن العضوية يف االحتاد األورويب

  :استنتاج
، أي مناسبة دون أن يـربهن  2007ومنذ تسلمه السلطة عام  مل يترك ساركوزي

أنه إسرائيلي اهلوى، أمريكي التوجه، كما كان يرّدد دائماً، قبل سـنوات مـن   
انتخابه، وذلك يف لقاءاته املتكررة مع قيادات اللويب الصـهيوين يف فرنسـا ويف   

لة النقـاب  فكان عدائياً مع مسلمي فرنسا، ال سيما يف مسـأ . الواليات املتحدة

                                                 
 .190المصدر السابق، ص  -74
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وزاد . وتشديد القيود على اهلجرة، وكان محاسياً يف الدفاع عن اليهود وإسرائيل
على ذلك، تقاربه املنهجي مع طغاة العامل العريب ال سيما بشار األسد يف سوريا، 
وحسين مبارك يف مصر، وزين العابدين يف تونس، ومعمـر القـذايف يف ليبيـا،    

تان إىل جانب قوات حلف األطلسي الـذي  ومشاركته النشيطة يف حرب أفغانس
لكن نشوب الثورات الشـعبية يف  . عادت فرنسا إليه بعد أربعني سنة من الغياب

البلدان اليت حيتفظ فيها ساركوزي بعالقات وثيقة مع قادهتا، هّز بعنف أسـس  
االستراتيجية املعتمدة لديه، فكان املوقف من ثوار ليبيا منعرجاً كبرياً، ال بد مـن  

بحث عن دوافعه، فكيف إذا كان الفيلسوف اليهودي برنارد هنري ليفي هـو  ال
عّراب هذا املنعطف يف السياسة الفرنسية، وهـو املعـروف بتأييـده الشـديد     
إلسرائيل، وعدائه األشد للحركات اإلسالمية، حىت وهو يدعم قضايا الشـعوب  

  اإلسالمية املضطهدة، يف بعض نواحي الشرق والغرب؟

سا لثوار ليبيا، ينسجم مع االستراتيجية الشاملة اليت ترى يف كل مشايل إن دعم فرن
وإذا . إفريقيا حديقة خلفية هلا، وعنصراً جوهرياً يف حفظ أمن أوروبا وفرنسـا 

كانت لفرنسا عالقات تارخيية استعمارية مع اجلزائر واملغرب وتونس، فإن ضـم  
ك فيها، فال يكون االحنياز املبكر ليبيا إىل الكتلة املغاربية حيقق مصاحل كربى ال ش

  .إىل جانب الثوار ضد نظام القذايف، سوى استثمار ناجح بعيد املدى

  الموقف التركي :الفصل الثالث
تساؤالت عدة يف األوسـاط   2010أثارت حكومة رجب طيب أردوغان عام 

الغربية، بعد مواقف دبلوماسية غري اعتيادية إزاء قضايا الشرق األوسط، حول ما 
إذا كانت تركيا حتت راية حزب العدالة والتنمية قد بدأت تنعطف بسياسـاهتا  
اخلارجية عما كان معهوداً منها، كعضو يف حلف األطلسي، وجزء من املنظومة 
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) مايو(ففي منتصف أيار . لباردة، وكحليف وثيق إلسرائيلالغربية خالل احلرب ا
 55، رعت مع الربازيل صفقة ثالثية مع إيران، تقضي بشحن ما بني 2010عام 
من اليورانيوم اإليراين املنخفض اإلشعاع إىل تركيـا، لتخصـيبه يف   %  60إىل 

تحـدة  اخلارج، يف حماولة لتخفيف التوتر بني إيران والغرب، لكن الواليـات امل 
رفضت الصفقة، وشّددت الضغوط الستصدار عقوبات جديدة على إيران، وهنا 
اختذت تركيا أيضاً موقفاً اعتراضياً غري مسبوق عندما رفضت مع الربازيل هـذه  

ويف أواخر هذا الشهر نفسه، حاولت سفينة تركية كسـر احلصـار   . العقوبات
حبرية وقتلت تسعة من  املضروب على غزة، فاعترضتها قوة كوماندوس إسرائيلية

ركاهبا األتراك، فتوترت العالقات مع إسرائيل بشدة، وطالب أردوغان إسـرائيل  
وبدا منذ تلك احلظة املشحونة بالعواطف، أن أردوغـان  . باالعتذار عما ارتكبته

راح يتجه شرقاً حنو البلدان العربية وإيران، وكذلك حنو الصني، بعـدما ظلـت   
. 76لة على االنضمام إىل االحتاد األورويب دون جدوىتركيا تراهن لسنوات طوي

لكنه يف ذلك، مل يكن يقصد سوى تنفيذ الرؤية اجليوسياسية لـوزير خارجيتـه   
ال عداوة مع أحد، ومصاحل : "أمحد داود أوغلو، واليت تتلخص بعبارة واحدة هي

وقد جتلت هذه الرؤية بفتح القنوات مع كـل األعـداء   ". اقتصادية مع اجلميع
جلريان لتركيا حىت مع أرمينيا واليونان، وقبل أن يثمر االنفتاح التركي، انطلقت ا

الثورات العربية من تونس فمصر، مث حطّت رحاهلا يف ليبيا والـيمن، وهـّددت   
أخرياً سوريا البوابة االستراتيجية لتركيا حنو املشرق العريب، فكانـت مفاجـأة   

سّرعة حيناً ومتباطئة حيناً آخـر، ال  شديدة ألردوغان ورفاقه، فظهرت مواقفه مت
سيما يف ليبيا حيث حاولت تركيا إمساك العصا من الوسط، فبـدت معارِضـةً   

                                                 
76 - http://www.americanprogress.org/issues/2010/07/understanding_turkey_today.html 

  :ومقال آخر يشرح دوافع الموقف الترآي من ثورات العرب
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لتدخل حلف األطلسي، مث مشاركةً يف بعض األعمال اإلنسانية، وعارضةً خلطة 
، دون أن تقطع الصلة الدقيقة مع أي طـرف رغـم   77سالم بني القذايف والثوار
ي الدوافع احلقيقية للموقف التركي الغامض؟ وملاذا تقف حرجها الشديد، فما ه

بعيداً خلف فرنسا مثالً يف دعمها الثوار؟ وهل كانت ختشى انتقال الشـرارة إىل  
  جارها اجلنويب، سوريا؟

من أجل جالء املوقف، ال مناص من قراءة متأنية للفكر اجليوبوليتيكي اجلديـد  
الذي صاغه أمحد داود أوغلو وهو يف اجملال األكادميي، قبل أن تتحول نظرته إىل 

، 2002برنامج عمل الدولة التركية، من موقعه كمستشار رئيس احلكومة عـام  
  .2009ووزير خارجيتها منذ عام 

  :تركيا الجديدة

يراجع املوقف السليب واجلامد " العمق االستراتيجي"إن أوغلو يف كتابه املرجعي 
نقاش يف تركيـا حـول   "لتركيا يف عهد العلمانيني األتاتوركيني، مؤكداً وجود 

القوة احلقيقية الكامنة لتركيا يف جمال عالقاهتا الدوليـة، وإىل أي مـدى ميكـن    
األول حياول أن يؤسس : بني اجتاهني استخدامها يف عالقاهتا الدبلوماسية، وذلك

لفكرة أن تبقى تركيا رهينة السياسات املرتبطة مبراكز القوى املتشكّلة خارجها، 
عن طريق إظهار القوة الكامنة إىل أقل من املستوى الذي ميكن أن تكون عليـه،  
من خالل عمليات تقييم جامدة ومرتبطة بأوضاع مرحلية، واالجتاه الثاين يقـّدم  

رات متفائلة أكثر من الالزم مبراهنته على استطاعة تركيا تفجري قوهتا بشكل تقدي
                                                 

إعالن وقف  أوًال، يجب :"أعلن أردوغان خالل ندوة متفلزة في أنقرة خارطة الطريق لليبيا على الشكل التالي -77
  .فوري وحقيقي إلطالق النار، ويجب أن ترفع قوات القذافي الحصار المضروب على بعض المدن والرحيل عنها

  .ثانيًا، إقامة ممرات آمنة لتقديم المساعدات لكل الليبيين
  .ثالثًا، بدء عملية تغييرات ديمقراطية وشاملة

راء   : "وأضاف اه إج ي اتج ة ف وات صلبة وفوري اذ خط ي  يجب اتخ رار حقيق د إق تورية بع ية دس رات سياس تغيي
  ".إلطالق النار

http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2011/04/110401_turkey_erdogan_libya.shtml 
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جدي، دون أن يقوم بتحليل جديد وديناميكي لعناصر القوة الثابتة واملتغرية اليت 
ويشري أوغلو هنـا، إىل التيـار   . 78"متتلكها تركيا يف ظل الوضع الدويل اجلديد

عثمانية سياسة االرتباط مبحـور الغـرب،   العلماين الذي تبىن منذ إلغاء اخلالفة ال
والتيار العثماين اجلديد الذي دعا عقب احلرب الباردة إىل مّد النفوذ التركي إىل 
اجملال العثماين السابق، وهو يرى أن املوقفني ليسا واقعيني، فلم يعد باإلمكـان  

العامل، كما البقاء يف العزلة االختيارية مع التغريات اجلذرية اليت أصابت املنطقة و
أنه ال ميكن استعادة السياسة العثمانية من دون فهم حقيقي للمعطيـات ثابِتـها   

  .ومتغريِها، حيث ال إمكانيات واقعية للقيام بالدور التارخيي ذاته

هنـاك  : "وميضي أوغلو يف حتديد معامل وجهيت النظر خبصوص قوة تركيا، فيقول
اجلغرافيا والثقافة والسـكان، الـيت   فروق كبرية يف النظرة إىل عناصر التاريخ و

تشكّل املعطيات الثابتة يف تكوين السياسة اخلارجية، بـني النخـب السياسـية    
والبريوقراطية، أو بني أفراد الشعب بشكل عام، لعدم إمكانيـة حـدوث تغـري    
أساسي على املدى القصري، وبينما يرى البعض أن عناصر التاريخ والثقافة هـي  

سة اخلارجية، يراها البعض اآلخر كأكرب عراقيـل يف هـذا   أهم مرتكزات السيا
وال خيتلف احلال كذلك فيما يتعلق مبعطيات القوة املتغرية الـيت ُتظهـر   . اجملال

تباينات جدية يف وجهات النظر املتعلقة باالقتصـاد والتكنولوجيـا والقـدرة    
ادة العسكرية كعناصر تستطيع إحداث تغري خالل مرحلة قصرية من خـالل اإلر 

  .79"السياسية والطريقة املتبعة يف تسيري هذه اإلرادة

مث يستخرج أوغلو جذور املدرسة التركية االنعزالية من أواخر العهـد العثمـاين   
شهد القرن التاسع عشر نزعة استعمارية أدت إىل أن تطوِّر القوى الكربى "حني 

                                                 
وم           -78 ة للعل دار العربي ة، ال احة الدولي ي الس ا ف ا ودوره ع ترآي تراتيجي، موق ق االس و، العم د داود أوغل أحم

 .67، ص2011دراسات، الطبعة الثانية، ناشرون، ومرآز الجزيرة لل
 .69-68المصدر نفسه، ص -79
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لعثمانية إال هّم واحـد  استراتيجيتها القومية يف هذا االجتاه، بينما مل يكن للدولة ا
يف ذاك القرن، وهو احملافظة على الوحدة الداخلية، ومنع فقـدان مزيـد مـن    

ومع مرور الزمن أصبحت وجهة النظر اجلامدة هذه اليت تسـتند إىل  . األراضي
استراتيجية دفاعية على طوال احلدود احلدودية للدولة العثمانية، تقليداً متبعـاً يف  

ع ظهور نتائج استراتيجيات الـدول الكـربى، أخـذت    وم. سياستها اخلارجية
اخلطوط العثمانية تنسحب إىل الوراء شيئاً فشيئاً، وأصبحت اجلهود تنصب على 

وهكذا كلما فُقدت قطعة جديـدة مـن   . احملافظة على األوضاع الثابتة اجلديدة
األراضي، عاشت الدولة يف حالة من االرتباك نتيجة قلقهـا علـى األراضـي    

ة حىت ال تفلت من يدها، كما قطعت العالقة مع املناطق املوجودة خلف املوجود
واختذت اخلطة االستراتيجية يف هذا اجملال خياراً متوسطاً بـني  . اخلطوط اجلديدة
األول يدعو إىل السيطرة املطلقة، والثاين يدعو إىل التخلي املطلق : حّدين متطرفني

دولة، وأصبح اهلّم هو الدفاع عن ونسيان البالد اليت خرجت عن نطاق سلطة ال
وأدى ذلك إىل عرقلة كل اجلهود الرامية إىل تكوين معادلـة  . اخلطوط اجلديدة

تكتيكية لساحات التأثر الواقعة بني السيادة املطلقة والتخلي املطلـق، وعرقلـة   
اجلهود الرامية للحفاظ على اخلطوط احلدودية عن طريق املناورات الدبلوماسـية  

وتشكيل ساحات مناورة تكتيكية عن طريق استغالل صراع املصـاحل  اخلارجية، 
وعليه، يعترب أوغلو أن السلطان عبد احلميد الثـاين اتبـع   . 80"بني القوى الكربى

سياسة توسعية خمتلفة عن التقليد السائد يف فترات التراجع، وهي من االستثناءات 
الواضح أن عامـل التـأثري   املهمة يف املراحل األخرية للدولة العثمانية، حيث من 

الذي شكّله السلطان على املسلمني الواقعني حتت حكم االستعمار خلف احلدود 
قد أّخر ومنع السياسات التوسعية اليت طمحت إليها القوى الكربى املعادية للدولة 

ألجل ذلك، مل تفقد الدولة العثمانية شيئاً من أراضيها طـوال مـدة   . العثمانية
                                                 

 .76-75المصدر نفسه، ص -80
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، يف حـني  189381ة، باستثناء األراضي اليت فُقدت يف حرب سن 33حكمه ملدة 
أنه يف بداية عهد االحتاد والترقي، وهي فترة قصرية، حيث اعتمد سياسة السيطرة 
املطلقة أو التخلي املطلق، فقدت الدولة العثمانية احملور الـذي يضـم البلقـان    

وضعها كدولة والشرق األوسط، أي الركن األساسي الذي تعتمد عليه الدولة يف 
كما أن التأرجح ما بني طريف السياسة قد عمل على تضييق . من الدول العظمى

التركية، وأضعف /األفق االستراتيجي الدويل يف تقاليد السياسة اخلارجية العثمانية
خياراهتا التكتيكية، وأزال تأثريها على املناطق اجملاورة، ووضعها يف حلقة مفرغة 

سة الداخلية والتهديدات اخلارجية، بل مل يتحقق االنسجام توّجهها جتاذبات السيا
  .82بني ضرورات السياسة اخلارجية وبني الثقافة السياسية الداخلية

لقد عمل عبد احلميد الثاين علـى ترسـيخ السياسـة التوازنيـة إزاء املصـاحل      
) روسيا(االستراتيجية للقوى العظمى، عرب موازنة القوى بني القريب العدو املؤثر 

، وأصبحت التحالفات واالئتالفات املتعاقبة داخل )بريطانيا(والعدو البعيد الكامن 
أوروبا، تقليداً للسياسة اخلارجية، مطّبقاً السياسة املذكورة من خالل دبلوماسية 

وحاول عبد احلميد الثاين تكوين ساحة تأثري تتحقق فيها مصـاحل  . دقيقة ومرنة
فية، واليت تتمثل يف املسلمني الذين يعيشون حتت دولية أو ما يسمى احلديقة اخلل

وظهر تعريف جديد ملفهوم احلديقـة  . االستعمار خارج حدود الدولة العثمانية
اخللفية يف عهد االحتاد والترقي خمتلف عما كان عليه يف العهد العثماين يف إطـار  

ـ     دة من الرتعة القومية التركية، فاستمر االحتـاديون يف اسـتخدام فكـرة الوح
كأداة تكتيكية ضد الدول االستعمارية، وأدرك زعماء االحتاد والترقي  83اإلسالمية

أن مكانة وقوة الدولة العثمانية يف النظام الدويل ناجتة عن وضعها كدولة حاميـة  

                                                 
 .1893خسرت الدولة العثمانية بلغاريا عام  -81
 .76المصدر نفسه،  -82
ورة     -83 د ث ي بع ران      1979استخدم نظام الخمين وذ إي ة لتوسيع نف ة مماثل أداة تكتيكي دة اإلسالمية آ ، شعار الوح

  .، ولفتح ساحات تأثير، وإيجاد مناخات مالئمة لنشر المذهب دون احتقانات آبيرةخارج الحدود
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للمسلمني يف مواجهة القوى االستعمارية، لذا فقد متّ االهتمام باحلفـاظ علـى   
وكان السبب األساسي الذي وّجه قادة . ميةالعالقة بني الدولة والشعوب اإلسال

حزب االحتاد والترقي لتوريط الدولة العثمانية يف احلرب العاملية األوىل، هو حماولة 
الوصول إىل وضع دويل جديد من خالل قفزة مرحلية بأفكار قومية، ذات حمور 

ُتقهر، قومي تركي، مع تلقي الدعم العسكري األملاين الذي كان يعتقد أنه قوة ال 
وقد أدت احلسابات اخلاطئة الناجتة عن ضعف العقالنية االستراتيجية وغياب مثل 
هذه التكتيكات املرحلية عند قادة االحتاد والترقي إىل سقوط آخر نقطة مقاومـة  

  . 84يف الشرق

وبناء على هذه القراءة التارخيية اجليوسياسية، يقترح أوغلو أن تسـتعيد تركيـا   
ميد الثاين، لكن بوجه مصلحي اقتصادي، أكثر مما هي نزعـة  استراتيجية عبد احل

عثمانية إسالمية، ألن الدفاع عن احلدود احلالية لتركيا، ال تبدأ منها بـل مـن   
الدوائر احمليطة هبا واملتفاوتة يف قرهبا أو بعدها، من الدولـة التركيـة الراهنـة،    

الشقاق املزمن بـني   وكذلك األمر بالنسبة للحفاظ على وحدهتا الوطنية من آثار
الترك والكرد، وإمكانية استغالل أعدائها التارخييني للظروف الداخلية واخلارجية 

  .للمطالبة بأراضٍ فيها، ال سيما اليونان وروسيا

تقييم سياساهتا جتاه البلقان باالبتعاد  -حسب أوغلو  -جيب على تركيا "لذلك 
ن أراضيها األوروبية، والـيت  وإسطنبول م 85عن نفسية احلفاظ على شرقي تراقيا

شكلتها الذكريات األليمة لفاجعة حرب البلقان، ورسختها مقـاييس احلـرب   
وإن الدفاع عن تراقيا الشرقية وإسطنبول ال يتحقق عن طريـق نشـر   . الباردة

                                                 
 .91، 90، 89المصدر نفسه، ص -84
تراقيا هو إقليم فى جنوبي شرق أوروبا يشغل منطقة جنوبي شرق شبه جزيرة البلقان، ويشمل شمالي شرق     -85

اليبولي  اليونان، وجنوبي بلغاريا، وترآيا األوروبية، وأهم مدنه إسطنب  ة، وغ ى    . ول، وأدرن انيون عل استولى العثم
م، و بعد حروب البلقان استولت ترآيا على شرقي تراقيا واستولت 1453آل االقليم بعدما فتحوا القسطنطينية سنة 

ا،         . بلغاريا على غربي تراقيا ة ومعظم تراقي ا البلغاري ان جزءًا من تراقي وفي الحرب العالمية االولى احتلت اليون
 .1923شرقي تراقيا رجع إلى ترآيا سنة لكن 
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وحدات تقليدية يف هذه املناطق، بل يتحقق عن طريق استخدام مساحات التأثر 
  .86"بشكل فعال يف الدوائر الدبلوماسية والعسكرية اليت يتم تكوينها يف البلقان

  
  تراقيا األوروبية :5شكل 

أهم األسباب اليت أدت إىل اإلمهال السياسي التركي حيـال القوقـاز   "كما أن 
ملرحلة طويلة هو فقدان األمل بإمكانية بناء التأثري من جديد يف مشايل وشـرقي  

، والقلق النفسي الناتج عن اخلوف من تكرار فاجعة حـرب  87مرتفعات أرضروم
من جديد، ولذلك تركزت االستراتيجية اجلديدة اليت حددها حلف مشايل  1893

األطلسي على الدفاع عن جنويب وغريب مرتفعات هضبة أرضروم، ومتّ إجـراء  
حسابات حول مقدار اخلسارة اليت ستلحق بالقوات الروسية املتقدمة حىت سهل 

وبسبب هذه النفسية مل ختطّط تركيا لدعم عناصر حليفة يف القوقـاز أو  . نيةقو
ويقف ضعف العامـل النفسـي خلـف    . استغالل التناقضات الداخلية الروسية

التناقضات السياسية وعدم اجلاهزية اليت تعرضت هلا تركيا خبصـوص منـاطق   
ة، التخلي عـن  القوقاز وآسيا الوسطى، بل على صانعي السياسة اخلارجية التركي

خماوفهم النفسية، واتباع سياسة جريئة تستند إىل حلول وسطية وديناميكية، ويف 

                                                 
 .78المصدر نفسه،  -86
ع نحو    -87 ر          1800تقع أرض روم في هضبة ترتف م عن سطح البحر في هضبة األناضول الشرقي، وهي أآب

رات  2000مدينة في هذه الهضبة، وترتفع بعض أحيائها إلى  م فوق سطح البحر على نهر قره صوه أحد روافد الف
  .آم إلى الشمال الغربي من بحيرة وان 150أرضروم نحو وتبعد . الشمالية

http://marefa.org/index.php/%D8%A3%D8%B1%D8%B6%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%D9%85 
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حال أُمهلت املكتسبات اليت ميكن حتقيقها عن طريق سياسة جريئة وبصرية يف ظل 
الظروف املالئمة لتطورات الوضع، فستكون نفقات الدفاع عن شرقي األناضول 

الدفاع عن تراقيا الشرقية وإسطنبول يبدأ من البحر وإذا كان . أكثر مما يتوقع اآلن
األدرياتيكي وساراييفو، فإن الدفاع عن شرقي األناضول وأرضروم يبدأ من مشايل 

  .88"القوقاز وغروزين

إن ختلي تركيا عـن كـل اجلسـور    : "وبالنظر إىل الشرق األوسط يقول أوغلو
ن خالل اتباعها سياسـة  السياسية والثقافية واالستراتيجية مع الشرق األوسط، م

إدارة الظهر عن هذه املنطقة بعد احلرب العاملية األوىل، منع تركيا من أن تستفيد 
سنة، مـن   500من امليزات اليت متتلكها والناجتة عن حكمها هلذه املنطقة حوايل 

أجل تقاسم املوارد الطبيعية يف هذه املنطقة اليت تشكل عامالً مهماً يف التأثري على 
قات الدولية، واالستثناء الوحيد هو سياسة أتاتورك جتاه لواء اإلسـكندرون  العال

الفراغ الذي تركه االنسـحاب الفرنسـي،    -وبتوقيت مناسب  -حني استغل 
ومن خـالل  . والوضع الغامض الذي شهدته مرحلة ما قبل احلرب العاملية الثانية

ـ  ط، واجهـت تركيـا   سياسة إدارة الظهر اليت اتبعتها تركيا جتاه الشرق األوس
جمموعة من املقاييس احملددة الثابتة من أجل تقاسم املوارد والقوة اخلاصة باملنطقة، 
وخصوصاً لدى شعورها خبسارهتا يف اجملال اجليواقتصادي، فلم تستطع بناء التأثري 
الكايف ال على شعب املنطقة الذي أصبحت غريبة عنه، وال على النخب السياسية 

أن جتعل تركيا نفسها دولة هلا مكانة تارخيية ومؤثرة يف املنطقـة،  وبدالً من . فيه
وذات عالقات جيدة مع هذه القطاعات ال سيما اليت معها روابط جيوثقافيـة،  
اجتهت إىل إظهار اهتمامها بتأثري وضعها السياسي كممثل ملراكز القوة الدولية يف 

هبا عن املنطقة يومـاً  الشرق األوسط، وبذلك دخلت يف مرحلة ازداد فيها اغترا
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وال سيما حني ظهـرت يف صـورة أكثـر دول املنطقـة دعمـاً      . 89"بعد يوم
  .90لالستراتيجية اإلسرائيلية اليت ال متتلك سوى مخسني سنة يف املنطقة

وبرأي أوغلو، أن الرتعتني اإلسالمية والقومية التركية فقدتا دورمها احلقيقـي يف  
تكوين احلديقة اخللفية، كمسـاحة تـأثري    تشكيل األرضيتني املهمتني إلمكانية

تتحقق فيها املصاحل يف حوض القوة السياسية، الذي يشمل حمـور األناضـول   
وأدى هذا الوضع اجلديد إىل توجـه  . والبلقان، واليت كانت إسطنبول مركزاً له

إىل إعالن ميكن له أن يلقى القبـول مـن   ) دولة أتاتورك(إدارة الدولة اجلديدة 
دولية، وهذا اإلعالن الذي صّرحت به الدولة يقضي بتخلي اجلمهورية الناحية ال

  :عن كل املسؤوليات والطموحات الدولية بناء على عنصرين أساسيني مها

األول، تبين استراتيجية الدفاع عن احلدود القومية والدولة الوطنية بـدالً مـن   
  .االستراتيجية ذات البعد الدويل

ركية جزءاً من حمور الغرب املتصاعد وليست بديلة منه الثاين، أن تكون الدولة الت
  .   91أو معارضة له

التوازنات اجلديدة اليت ظهرت يف العالقات الدولية بعـد احلـرب   "وعليه، فإن 
العاملية الثانية، والعناصر الدولية اجلديدة اليت توجهها هذه التوازنات، تعين بالنسبة 

، حيث أدت السياسة الـيت هتـدف إىل   92لتركيا العودة إىل مقاييس حرب القرم

                                                 
 .80المصدر نفسه، ص -89
 .81المصدر نفسه، ص -90
 .91المصدر نفسه، ص -91
م، 1853من عام ) أآتوبر(تشرين األول  4العثمانية في هي حرب قامت بين اإلمبراطورية الروسية والدولة  -92

ة في          . م1856واستمرت حتى  ة العثماني ى جانب الدول ا الحرب إل ا وفرنس د    1854ودخلت بريطاني ان ق ي آ م الت
د     ا بع ا  1861أصابها الضعف، ثم لحقتها مملكة سردينيا التي أصبحت فيم ة إيطالي اع    . م مملك بابها األطم ان أس وآ

ة لر ارك             اإلقليمي رح المع ت مس ي آان رم الت رة الق به جزي ي ش ة ف ة وخاص ة العثماني اب الدول ى حس يا عل وس
رم في     ة       1856) مارس (آذار  30والمواجهات، وانتهت حرب الق روس هزيم ة ال اريس وهزيم ة ب ع اتفاقي م بتوقي

  :للمزيد. قريب المؤثرفادحة، ويقصد أوغلو هنا تحديدًا االستمرار باالستعانة بالعدو البعيد الكامن ضد العدو ال
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%85 
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موازنة التهديد القريب عن طريق التعاون مع حمور القوة الظـاهر يف الطـرف   
اآلخر، إىل انضمام تركيا حللف مشايل األطلسـي، ووجهُتهـا إزالـة التهديـد     
السوفيايت، وأصبحت هذه السياسة املبدأ األساسي للسياسة اخلارجية التركية اليت 

احلدود، أكثر من كوهنا لتحقيق موقع جوهري لتركيا لنفسها يف استهدفت محاية 
واستخدمت تركيا خيارها االستراتيجي يف هذه املرحلة باجتاه أن . النظام الدويل

تركيـا الـيت   "لذلك، فإن ". تكون دولة مبقياس إقليمي مرتبط باحملور األطلسي
ل عن االسـتعمار،  مثلت منوذجاً لغريها من الدول من الدول يف سعيها لالستقال

فّوتت فرصة تكوين ساحات تأثري خارجية هلا، وسلكت طريقاً خمالفاً للتوجـه  
العاملي الذي شكلته القوى املناهضة لالستعمار بسبب سياسـتها ذات احملـور   

البقـاء حتـت   : وكانت السياسة التركية اخلارجية تابعة ملقياسني هامني. الواحد
التهديد السوفيايت، وارهتان السـاحة الدبلوماسـية   املظلة األمنية الغربية مبواجهة 

  . 93"للمشاكل مع اليونان

  :االستراتيجية البديلة

وللخروج من هذه العزلة اليت مل يعد هلا أي معىن، بل صـارت عبئـاً تارخييـاً    
على تركيا أن تقوم بتفعيل خطـة سـالم لتطـوير    "مزعجاً، يقترح أوغلو أنه 

تصادي والثقايف يف آن، هبدف جتاوز أزمة الثقـة  العالقات من خالل البعدين االق
اليت تعكّر صفو عالقاهتا مع جرياهنا، فال توجد أي أسـس موضـوعية جتعـل    

وإذا أرادت تركيا أن تكون مـؤثرة يف  . العالقات مع اجلريان متوترة بشكل دائم
املنطقة، فعليها إنتاج سياسات تستطيع من خالهلا ختطي اجلدران املوجودة بينها 

  .94"بني جرياهنا بدالً من بناء جدار إلكتروين كجدار برلنيو

                                                 
ان  94-93المصدر السابق، ص -93 ، حتى إن ترآيا سعت إلى دخول االتحاد األوروبي آما يقول أوغلو ألن اليون

 .سبقتها إليه
 .172المصدر السابق، ص -94
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وجهات النظـر املتعلقـة   "وأهم شيء ال بد من تغيريه، كما يؤكد أوغلو، هو 
بالوضع اجليوسياسي، مبا يف ذلك اعتباره أداة تكتيكية للـدفاع عـن احلـدود    
 واحلفاظ على الوضع الراهن، بل جيب رؤيته كأداة انفتاح على العـامل ضـمن  
خطوات مرحلية من أجل حتويل التأثري اإلقليمي إىل تأثري دويل، وإن التقليد اليت 
كانت تتبناه السياسة اخلارجية يف تفضيل الراحة باحلفاظ على الوضع القائم بدالً 
من حتويل العامل اجليوسياسي إىل أداة تأثري دولية ال يستطيع حىت احلفاظ علـى  

فقد كانت وحدة تركيا تشكل حاجزاً أمام . حدوده املوجودة يف الوقت الراهن
امتداد االحتاد السوفيايت إىل البحار الدافئة، وميكن هلـؤالء أن يـروا أن التـأثري    

النفط يتعـارض  /اجليواقتصادي التركي يف الشرق األوسط القائم على توازن املاء
يدة مع مصاحلهم، فيطالبوا بتغيري احلدود السياسية أو تشكيل مساحات تأثري جد

ولكي تتمكن تركيا من االنفتاح على احمليط الدويل . 95"مبنأى عن القانون الدويل
بشكل مرحلي يتوجب عليها اعتماد أولويات تكتيكية ضمن ثالث ساحات تأثري 

  :جيوسياسية هامة هي

  .البلقان والشرق األوسط والقوقاز: املناطق الربية القريبة -

األسود، وشرقي املتوسط، واخلليج، وحبر البحر : األحواض البحرية القريبة -
 .قزوين

أوروبا، ومشايل إفريقيا، وجنويب آسـيا، ووسـط   : املناطق القارية القريبة -
 .وشرقي آسيا

وهذه األحواض تتشكل من أحزمة دائرية متداخلة، هي األساس اجليوسياسـي  
ن خالل الستراتيجة السياسة اخلارجية التركية لتقوية وضعها يف الساحة الدولية م

                                                 
 .143المصدر السابق، ص -95
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وال ميكن لتركيا التخلص مـن  . توسيع ساحات التأثري اإلقليمية بشكل مرحلي
موقعها كعنصر سليب جانيب يف النظام الدويل إال من خالل عملية جتديدية تستثمر 
التداخالت واالرتباطات املتبادلة بني األحزمة اجليوسياسية بشكل جيد، ودمـج  

ال ستفقد اعتبارهـا املوجـود يف هـذه    ذلك مع ثقافتها السياسية الداخلية، وإ
األحزمة، وستكون تابعة لوضع راهن ال تستطيع من خالله احلفاظ حىت علـى  

  .96وحدهتا الداخلية

لقد كانت الدولة العثمانية تارخيياً دولة أوروبية وآسيوية وإفريقيـة، وحاولـت   
على مشايل تطوير سياستها حيال إفريقيا الشرقية واحمليط اهلندي عرب سيطرهتا على 

إفريقيا والبحر، ومت إعطاء مصر دوراً مهماً يف املناطق الصـحراوية والبحريـة   
اجلنوبية، كالدور الذي أُعطي إلمارة القرم يف سياسـات السـهوب الشـمالية    
وأوراسيا، وكانت املنطقتان كجناحني للدولة، وعندما أضعف الـروس مسـار   

مسار األناضول، يف بداية القـرن   البلقان، وأضعف حممد علي باشا وابنه إبراهيم
التاسع عشر، أدى ذلك إىل فقدان هاتني املنطقتني ألدوارمها، وما تال ذلك مـن  
. زعزعة التوازنات الداخلية للدولة العثمانية، وتعّرض املضيقني وإسطنبول للتهديد

وكانت الدولة العثمانية اختذت سياسات جادة حيال ليبيا وتونس مـن أجـل   
ات غريب املتوسط، ومن أجل اكتساب عمق صـحراوي باجتـاه   إحداث توازن

اجلنوب، واعتمدت استراتيجية امتدت لقرون، هتدف إىل االستفادة مـن تـأثري   
وفعالية البحر املتوسط يف السيطرة على مشايل إفريقيا، ومن مث اإلشـراف علـى   

والعسكرية ولعبت املهارة اإلدارية والدبلوماسية . القارة األوروبية من هذه اجلهة
. 97للدولة العثمانية دوراً يف إفريقيا الشمالية بنفس قوة دورها يف أوروبا الشـرقية 

فإن أرادت تركيا أن ال تبقى يف ذيل الراكب يف هذه املنافسة الصعبة، فيجـب  
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عليها أن تغري وجهة نظرها جتاه املناطق اليت مل هتتم هبا بشكل كاٍف، ويف مقدمة 
بالرغم من عدم وجود اتصال مباشر هلـا مـع إفريقيـا،    و. هذه املناطق إفريقيا

يتوجب على تركيا اليت تبدي اهتماماً بتعزيز تأثريها الدويل، أن هتـتم مبنـاطق   
املنافسة االقتصادية والسياسية الدولية، كما جيب جتديد روح السياسة اخلارجية، 

االقتصـادية يف  من أجل االنفتاح على إفريقيا، والتركيز على اجملاالت الثقافية و
  .98املراحل األوىل

وحسب أوغلو، ميكن حتديد مناطق التأثر بني القارات اليت هتّم تركيـا بشـكل   
  :مباشر يف أربع مناطق

  .منطقة حوض األطلسي بني القارة األمريكية وأوروبا -

 .منطقة سهوب شرقي أوروبا واألورال اليت تقع بني قاريت أوروبا وآسيا -

يت تشكل احلزام اجلنويب للبحر املتوسط وتفصل قارة منطقة مشايل إفريقيا ال -
 .أوروبا عن إفريقيا

منطقة غريب آسيا أو الشرق األوسط اليت تربط آسيا بإفريقيا من جهـة،   -
 .99وتربط آسيا بأوروبا من جهة أخرى

وتقع دول مشايل إفريقيا ضمن سيناريوهات التوسع احملتمل لالحتاد األورويب مبـا  
يت حتملها هذه الساحة االنتقالية بني القـارات، وإن جهـود   يدل على األمهية ال

التوسع اليت كانت موجهة ضد املعسكر الذي شكله السوفيات يف شرقي أوروبا، 
مل تقلل من اهتمام االحتاد األورويب بشمايل إفريقيا الذي يعترب حزاماً حميطياً قريباً 

ساحلي على البحـر   وتركيا هي صاحبة أطول شريط. من دول االحتاد األورويب
                                                 

 .234المصدر السابق،  -98
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املتوسط، وهي دولة شرق متوسطية بالنسبة للحوض البحري القريب، ودولـة  
وتعترب عالقات تركيا مع دول مشايل إفريقيا . متوسطية بالنسبة التصاالهتا القارية

مهمة جداً، ليس من ناحية الروابط التارخيية أو احلنني إىل املاضي وحسب، بـل  
يبة كذلك، وكما متت حماولة إبعاد تركيا عن شـرقي  بسبب الروابط القارية القر

أوروبا عن طريق تنحيتها عن الدخول يف االحتاد األورويب، فإهنا سـتتعرض إىل  
ضعف جدي يف هويتها كدولة متوسطية إذا ما انسلخت عن مشايل إفريقيا بفعل 

وإذا . تأثري االحتاد األورويب املتجه إىل هذه املنطقة يف موجة استعمارية جديـدة 
أرادت تركيا أن تكون صاحبة كلمة يف توازنات البحر املتوسط، جيب عليها أن 
تبين جسراً استراتيجياً بني سياساهتا حيال شرقي املتوسط والشرق األوسـط يف  
احلوض القريب منها، وبني سياساهتا البلقانية األدرياتيكية اليت تعترب جـزءاً مـن   

، وأن تدعم رؤيتها االستراتيجية هذه بسياسات سياساهتا يف املناطق الربية القريبة
  .100متجهة حنو مشايل إفريقيا ووسط البحر املتوسط

  :استنتاج
إن املوقف التركي الرافض لتدخل جملس األمن وحلف األطلسـي عسـكرياً يف   
ليبيا، جيد أساسه املتني ليس يف املواقف املبدئية اليت أعلنها أردوغان، مبا يشـكك  

للقوى الغربية الداعمة للثوار، رابطاً القرارات الدولية باملصـاحل   بالنيات احلقيقية
بل إن مشايل إفريقيا بالنسبة إىل النظرة اجليوبوليتيكية اجلديدة املعتمدة . االقتصادية

يف أنقرة، متثل واحدة من مناطق التأثري بني القارات، اليت ال ميكن لتركيا التخلي 
ال العثماين السابق، إضافة إىل رصد أكثر مـن  عنها، وخاصة أهنا تنتمي إىل اجمل

حماولة أوروبية، وفرنسية باألخص، الستعادة هيمنتها على هذه املنطقـة، مـع   
وإذا كان . استبعاد تركيا عن شرقي أوروبا، بعرقلة انضمامها إىل االحتاد األورويب

                                                 
 .242-241المصدر السابق، ص -100
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ـ  ا يقـول  الدفاع عن احلدود التركية احلالية ال بد أن يبدأ يف الدوائر األبعد، كم
وزير اخلارجية أمحد داود أوغلو، وليس عند احلدود نفسها، فإن الـدفاع عـن   
االستقرار يف جوارها اجلنويب، أي سوريا، يبدأ من ليبيا املتشاهبة من حيث نظامها 
الشمويل، مع مالحظة أن أردوغان دعا منذ اللحظة األوىل الندالع املعـارك يف  

تدخل حلف األطلسي يـؤدي حكمـاً إىل    ليبيا إىل احلفاظ على وحدهتا، وكأن
مث إن تركيا ترفض إقرار سابقة خطرية وهي التدخل . االنقسام بني شرق وغرب

الدويل اإلنساين يف كل دولة يقع فيها الصدام بني الشعب والنظام، فـإذا كـان   
ذلك مستساغاً يف ليبيا البعيدة، فهل يكون مقبوالً يف سـوريا؟ وإذا حـدث يف   

ال حيدث أيضاً يف تركيا إذا حتركت األقليات الكردية والعلويـة؟   سوريا، فلماذا
ولو مضينا يف هذا املسار التحليلي، نصل إىل خالصة واحدة، وهـي أن تركيـا   
أردوغان تدافع عن نفسها يف ليبيا، حني ترفض التدخل العسكري فيها، وتطرح 

  .فةاحلوار بني النظام والثوار كبديل عن احلسم العسكري األكثر كل

  سيناريوهات األزمة :الفصل الرابع
إن تعارض مصاحل القوى الدولية واإلقليمية يف ليبيا، وبالتطابق مـع املميـزات   
اجلغرافية، هو ما جعل احلسم العسكري بطيئاً حىت مع تدخل حلف األطلسـي  

. ضد نظام القذايف، حتت عنوان محاية املدنيني يف املـدن املهـّددة أو احملاصـرة   
الصحراوية الشاسعة بني معاقل الثوار يف الشرق وقواعـد النظـام يف    فاملسافات

الغرب واجلنوب، منحت القذايف نوعاً من احلصانة اجلغرافية نسـبياً، لكـن يف   
الوقت نفسه، منعته من حتقيق نصر سريع ضد الثوار يف الشرق، فوقعت كتائبه يف 

عسكري إىل اجلمـود  فخ الضربات اجلوية أكثر من مرة، وهو ما أوصل احلراك ال
يف خليج سرت، أو ما يسمى باهلالل النفطي، يف حني أن الطبيعـة اجلبليـة يف   
معاقل ثوار الغرب، جنويب طرابلس، قد وفرت محاية نسبية للسكان الثـائرين،  
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وجعلت من املنطقة اليت كانت قاعدة اجملاهدين ضد االحتالل اإليطـايل مطلـع   
رة النظام يف الغرب، مث االنقضاض عليه، مـا  القرن العشرين، نقطة انطالق حملاص

  .يعين أن املعركة احلامسة تكمن هناك، حبسب معطيات اجلغرافيا

يضاف إىل ذلك، أن القرار الدويل مل يتضمن اهلدف النهائي من حظر الطـريان  
فوق ليبيا، بل هو يدعو إىل حل سياسي، كما بقيت حدود اسـتخدام القـوة   

د استغلت فرنسا وبريطانيا والواليات املتحدة، هذا وق. لفرض هذا احلظر غامضة
الغموض الذي هو نتيجة اآلراء املتناقضة لألعضاء الدائمني يف جملس األمـن، ال  
سيما معارضة الصني وروسيا ألي تدخل عسكري يف الشؤون الداخلية الليبيـة،  

قامت  من أجل تنفيذ ضربات خاطفة ضد الدبابات الليبية احمليطة ببنغازي بعد أن
والحقت الطائرات الغربية كتائـب القـذايف   . بااللتفاف السريع حول أجدابيا

املتحلّقة حول أجدابيا، مع أن ذلك ليس له عالقة مباشرة بالقرار املذكور، كما 
يقول اخلبري االستراتيجي األمريكي أنتوين كوردمسان، حيث يبدو أن كل طرف 

حسب تفسريه اخلاص، فثمـة تنـافس    يف هذا الرتاع يطبق القرار الدويل وينفذه
إيطايل فرنسي على النفوذ والربوز، فيما عارضت تركيا املهمة امللقاة على عـاتق  
الناتو، وقامت الواليات املتحدة بقيادة احلملة واقعياً لقدرهتا الذاتية على تنسـيق  
اجلهود، مع متتعها باملعلومات االستخبارية الكافية، والقدرة علـى االسـتهداف   

القيادة والتحكم، لكن بذلت جهدها لتكون غري مرئية، وهي إىل ذلـك غـري   و
ُمقنعة تقريباً يف زعمها أن حظر الطريان هو حلماية املدنيني وليس لتغيري النظـام  

  .101بالقوة

                                                 
ذ حظر     -101 ي تنفي ة ف ارآة الفعال ى وقف المش ا إل ارع أوبام ة، وس ذ البداي رّددًا من ي مت ر الموقف األمريك ظه

ا، بمجرد    ا ال           الطيران فوق ليبي رّدد أسباب شخصية وموضوعية، فأوبام ذا الت ة، وله ولي حلف األطلسي المهم ت
ه          الق حملت تعد إلط تان، ويس راق وأفغانس بء الع ن ع تخلص م اول ال و يح رى وه رب أخ ي ح ورط ف د الت يري

د أوبام    ا تقليص  االنتخابية لوالية ثانية، آما أن الواليات المتحدة تعاني من عجز ضخم في موازنتها السنوية ويري
لفه                 دأه س ذي ب اني، ال دخل اإلنس وان الت ه تحت عن ا يمكن فعل ل م ّدم أق النفقات العسكرية، لكنه في الوقت نفسه، ق

 .1991الجمهوري جورج بوش األب في الصومال عام 
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وإذا كان لكل دولة مشاركة يف احلملة رؤيتها اخلاصـة لألهـداف املفترضـة،    
ل ذهاب القذايف، لكن ال أحد يريـد  وحدود استخدام القوة، وكلهم تقريباً يفّض

احلديث عن استهداف القذايف مباشرة، وتدمري قواته، وتقويض إرادة التأييد لـه  
. بني السكان املوالني له، أو ما هي شروط إهناء حظر الطريان أو استخدام القـوة 

وهناك نقاش آخر عن الثوار، وعدم توحدهم، وعدم إمكانية تقدير قوة فصائلهم، 
ا يريدون، وما هو املطلوب ملنحهم القدرة على الدفاع عن منـاطقهم أو  أو ماذ

  . إزاحة القذايف من احلكم

  :ويرى أنتوين كوردمسان أن ألزمة ليبيا ثالث سيناريوهات رئيسية

  .سيطرة الثوار على احلكم -1

 .سيطرة القذايف على املوقف -2

 .اجلمود العسكري بني القذايف والثوار -3

يف احلالة األوىل، يقوم االئتالف اهلش من الثوار، واملستقلني، واملوالني سـابقاً   -
للقذايف، وهو ال ميلك خربة سياسية، بالسيطرة على احلكم، حيث العجز شـبه  

ولنجاح هذا السيناريو، على الناتو أن يتخطـى  . كامل عن توقع النتائج واآلثار
كتائب القذايف وبنية النظام نفسـه، يف   الفرض احلريف حلظر الطريان، إىل مهامجة

حني أنه مل تنضم وحدات عسكرية كاملة إىل صفوف الثوار، ومل يشكلوا قـوة  
عسكرية متماسكة، ويفتقرون إىل االنضباط واهليكيلية، وال حيظون بإمـدادات  
كافية، وال هم مدّربون على استخدام األسلحة احلديثة، ويفتقرون أيضاً إىل دعم 

وإن مل يؤلفوا قوات عسكرية مع الوقت . لرئيسية خارج املدن يف الشرقالقبائل ا
بدعم خارجي أو انشقاق عسكري كبري داخل النظام، فلن يصلوا إىل السلطة إال 
يف حاليت االهنيار الداخلي لسلطة القذايف أو بتأثري من الضربات االطلسـية الـيت   
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أوسع من حظر الطـريان   تستخدم القرار الدويل ال كتفويض، بل كغطاء ملا هو
وإذا حدث هذا، فسريث الثوار دولة فقرية واقتصـاداً مشـوهاً   . ومحاية املدنيني

وإدارة حكومة معطّلة ومرتبطة كلياً مبوارد النفط واالستثمار اخلارجي، حيـث  
مـن  % 95، أن الصادرات متثـل  2010تؤكد تقارير السي آي إيه بنهاية عام 

من موارد الدولة، ولدى % 80اإلنتاج احمللي اإلمجايل، ومن % 25موارد ليبيا، و
مليـار   15,3مليار دوالر من الذهب والعمالت الصعبة، وهنـاك   107,3ليبيا 

مليار دوالر من الديون، وألن ليبيا تستورد  6,4دوالر من االستثمار اخلارجي، و
بقة هو أمر معظم ما حتتاجه من غذاء، فإن احلفاظ على املعطيات االقتصادية السا

  .حيوي

يف احلالة الثانية، أن يفشل الثوار يف تنظيم صـفوفهم وتوحيـد جهـودهم،     -
فيستعيد القذايف سيطرته على ليبيا، ال سيما إذا بقي التطبيق احلريف للقرار الدويل 
فلم يتمكن الثوار من النجاة فضالً عن ربح املعركة، إذ ميكن للقذايف أن يستخدم 

ّهزة بشكل أفضل واألكثر انضباطاً، للفوز يف امليدان، من دون قواته الصغرية واجمل
استخدام الطريان، كما ميكن أن ينهار الثوار يف حالة ذعر مفاجئ، أو حـدوث  
انشقاقات داخلية، فضالً عن أهنم حباجة إىل مدّربني من اخلارج وإىل أسـلحة،  

كما أهنم قد  لكن قد ال تكون حزمة السياسات املعتمدة منهم تسمح هلم بذلك،
ال يتمكنون من استخدام السالح املستورد بفعالية، حىت لو كانت قوات القذايف 
يف امليدان جمموعات صغرية من كتائب أكرب، ومؤلفة أساساً من املشاة اخلفيفة أو 

وإذا تدخلت قوات حفظ سالم، أو جرى اتفاق سياسي ما بـني  . قوات األمن
 أن االنتقام ممكن يف أي حلظة، فينجح يف تقويض النظام والثوار، فقد يقّرر القذايف

  .الثوار منهجياً، عرب زرع االنقسام بني فصائل الثورة ورشوة زعماء القبائل
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ويف احلالة الثالثة، أن تنقسم ليبيا لوقت غري معلوم إىل منطقتني متصـارعتني،   -
 وما بينهما جبهة حرب أو خط وقف إطالق نار، وصراع سياسي واقتصادي مع

وعليه، سيكون صراع داخلي وخارجي، من أجل النفوذ والسلطة . فترات عنف
واملال، وهذا متعلق أساساً مبن يسيطر على املنطقة النفطية، وسيصـبح القـرار   
الدويل مصدر االنقسام الدائم حيث حياول كل طرف احلصول علـى الـدعم،   

وسـيكون  وسيصبح االستثمار يف ليبيا وجهود الدعم ذات خمـاطر مفتوحـة،   
لإلرهاب احتمال أقوى، مع سباق بني الطرفني حبثاً عن السالح واملساعدة مـن  
اخلارج، كما تتصارع القوى اخلارجية لكسب النفوذ وسط منطقة مضـطربة،  

  .وخاصة عقب التغريات يف تونس ومصر

وإذا مل حيدث االهنيار السريع ألحد طريف الصراع، ألسباب سياسية أو عسكرية، 
ة على صادرات النفط واالستثمارات وخمـزون العمـالت الصـعبة    فإن السيطر

ستصبح مهمة حساسة لشراء الطعام والسالح واسترياد اجلنود، كمـا لكسـب   
الوالء والدعم الشعيب، ال سيما يف أوساط اجملندين واملتطوعني يف بلد كانت تبلغ 

معـدل   ، وهذه النسبة أعلى بالنسبة للشباب حيث%30فيه البطالة قبل احلرب 
وبدالً من العيش برفاهية النفط ستشهد ليبيـا   .سنة فقط 24العمر يف ليبيا يبلغ 

أزمة غذاء كبرية، ومن غري املعلوم بدقة حجم املال واملوارد اليت سـتؤثر علـى   
الصراع املسلح وعلى املرحلة التالية له، لذلك فإن اإلرادة السياسية لكل طـرف  

 ميكن التنبؤ هبما، كمـا حتديـد القـدرات    ومدى قدرته على إدارة املعارك، ال
لكن من املهم معرفة حجم التأثري . العسكرية مستقبالً مع وجود العقوبات الدولية

الذي ستحمله السيطرة على موارد النفط وعلى القدرات املالية علـى نتيجـة   
من جهة، إن العقوبات املالية على القذايف ستنال من قدرة احلركة لديه . الصراع

رعة مع نفاد خمزون الطعام، وهو إىل ذلك حيتاج إىل شراء السـالح، وعليـه   بس
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أيضاً أن يشتري الوالء، وسيكون املال عامالً حامساً إذا مـا اسـتمر اجلمـود    
والسؤال هو كـم  . العسكري، وهو يثري مشكالت متفاوتة لدى النظام والثوار
قتصادية، وكم هي فّعالة يسيطر القذايف على موارد مالية خمزونة رغم العقوبات اال

هذه العقوبات، ومدى إمكانية حصول الثوار على جزء من األرصدة اخلارجيـة  
  .102على األقل

  
  مواقع آبار النفط والغاز :6شكل 

                                                 
102 - Anthony H. Cordesman, LIBYA: THREE POSSIBLE OUTCOMES AND THE 
ROLE OF GOVERNANCE, MONEY, GAS, AND OIL  , 
March 22, 2011, csis.org. 
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  استنتاج
إن مصري األزمة يف ليبيا بات يف أيدي القوى اخلارجية إىل حـد كـبري، أي أن   

داخلها، وحىت إن مصراته وهي أكـرب  مفاتيح احلسم موجودة خارج ليبيا وليس 
مدينة يسيطر عليها الثوار يف الغرب، تعتمد يف صمودها على بقاء مينائها مشّرعاً 
على املساعدات اإلنسانية والعسكرية على حدٍّ سواء، وبدعم من قوات احللـف  

فالقذايف حيتاج إىل دعم حلفائه العلنيني والسريني إلمداده بشرايني احليـاة،  . حبراً
من سالح ورجال وخربات، كما أن الثوار حباجة إىل حلفـائهم يف اخلـارج،   
إلمدادهم باملال والسالح والتدريب والدعم، كما تأمني الغطاء اجلوي ومحايـة  

ومـا دام األمـر   . املدن الشرقية، وفتح ممرات آمنة إىل احملاصرين يف املدن الغربية
حة القذايف مرتبط حالياً مبصـاحل  على هذا املنحى، فإن قرار احلسم النهائي وإزا

القوى اخلارجية أكثر منه برغبة الثوار يف الداخل، وهذا يف املدى املنظور، باعتبار 
أن قدرات الثوار يف ازدياد، وقدرات النظام يف تناقص، بسبب خـروج معظـم   

وسيبقى اجلمود قائماً والتوازن قلقـاً، إىل أن تـتغري   . حقول النفط عن سيطرته
ت امليدانية يف جبهات الغرب، مثل فك احلصار الـربي عـن مصـراته    املعادال

والتحامها مبناطق أخرى، حول طرابلس، فينقلب امليزان العسـكري ملصـلحة   
الثوار، وحني ذلك، تتهاوى احتماالت االنقسام اجلغرايف والسياسـي، وتـتغري   

ـ  ب وحصـد  بالضرورة املواقف الغربية املترّددة، اليت تسعى للتنافس على املكاس
النتائج، أو ينجح القذايف يف إقفال ميناء مصراته، وتعجز الدول األوروبية عـن  

  .التدخل يف الوقت املناسب إلنقاذ املدينة من السقوط

واملفارقة، أن سقوط مصراته حىت لو شكّل نكسة معنويـة حللـف األطلسـي    
يات املتحـدة  واستراتيجيته، ال سيما بالنسبة لفرنسا وبريطانيا، وبنسبة أقل للوال

وإيطاليا، فإن السقوط حبّد ذاته، يفتح اجملال حلل سياسي يقوم علـى التقاسـم   
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الفعلي لليبيا بني الثوار والنظام، فيكون الشرق لبنغازي والغرب لطرابلس، بل إن 
دول احللف قد تدفع حنو حل سلمي إذا خشيت السقوط الوشـيك ملصـراته،   

ر من صعيد، أو تندفع لتنفيذ تـدخل  وذلك للتخفيف من خسائرها هي على أكث
بري عسكري إنساين، إلبقاء شريان احلياة للمدينة، ومنع القذايف من حصـارها  

واالحتمال األول، هو ما دفع اجمللس الوطين االنتقايل إىل التمهيد لتدخل . وخنقها
بري أطلسي يف مصراته، ألن أي حل سياسي مع النظام، يعين بقـاء االنقسـام   

  .103ر واقع، كما يعين بقاء خطر القذايف قائماً ضد الثورة يف الشرقاحلايل كأم

ولعل استهداف القذايف شخصياً بغارات األطلسي، يقصد إهناء األزمة الراهنـة  
بسرعة، وإذ ذاك تنهار أجهزة النظام معنوياً بنسبة عالية، وإن كانت مفاصـلها  

نفسـه، طريقـاً للحـل     ورمبا تكون إزاحة القذايف. األساسية يتحكّم هبا أبناؤه
السلمي أكثر منه للحسم العسكري، ما دام زمام األمور يبقى بيد احللف نظريـاً  

  .وعملياً، أكثر مما هو بيد الثوار أنفسهم

وعليه، فإن وحدة ليبيا ترتبط بقدرة الثوار على االنفتـاح السياسـي واحلسـم    
إىل هنايـة   العسكري كفرسْي رهان، أيهما يسبق اآلخر، أو رمبا يصـالن معـاً  

أما االعتماد الكامل على حلف األطلسي، بشأن حسم الصراع، سـواء  . الشوط
بتسليح الثوار أو بالتدخل الربي حىت لو كان إنسانياً، فإن مثة خماوف من تنازع 

، وبينها وبني الـدول املعارضـة   "فجر األوديسا"املصاحل بني الدول املشاركة يف 
ستسعى لزعزعة االستقرار حىت لو اهنار النظام، مع  للحلف، إقليمياً ودولياً، واليت

بقاء نواة قََبلية وجهوية، متتلك املال والسالح، حيث ستكون بالضرورة خـارج  
  .إطار الدولة اجلديدة

                                                 
103- The Libyan Battle for Misurata: A Special Report, April 21, 2011, Stratfor.  
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واألرجح، مع حلاظ كل املعطيات السابقة، أن يتمكن الثوار من إزاحة القـذايف  
أطلسـي، فاالسـترتاف   عن طرابلس الغرب، حىت دون احلاجة إىل تدخل بري 

اجلغرايف يصيب النظام باطراد يف الغرب، يف حني أن االسترتاف االقتصادي غري 
لكن إمكانيات قيام . معلوم بدقة، وال ميكن التعويل عليه وحده إلحلاق اهلزمية به

ليبيا كدولة جديدة قوية وغنية ومستقرة، فليست مضمونة يف املـدى املنظـور،   
 احتواء القوى املوالية للنظام بعد سقوطه، وبسـبب  بسبب احتماالت الفشل يف

تدخالت القوى اإلقليمية والدولية، اليت ستسعى لتخريب ما كسـبته القـوى   
  .املنضوية يف حلف األطلسي، ال سيما فرنسا وبريطانيا
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